
1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA

ANTARA UD. SUMBER REJEKI DENGAN PEMASOK KAYU GELONDONG

(Studi di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD RIFA’I

NIM 210215112

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019



2

ABSTRAK

RIFA’I, MUHAMAD. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama
Antara UD. Sumber Rejekei Dengan Pemasok Kayu Gelondong (Studi Di
Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan). Skripsi.
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, M.Kn.

Kata Kunci: Kerja Sama, Akad, Penetapan Harga.

Kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat bermacam-macam. Masing-
masing mempunyai kepentingan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Salah satu kerja
sama yang terjadi adalah kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu
gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, bahwa dalam
kerja sama tersebut terdapat sitem jual beli dalam memperoleh keuntungan sehingga
tidak menggunakan sistem bagi hasil  untuk keuntungan masing-masing pihak,
selanjutnya harga ditetapkan sepihak oleh UD. Sumber Rejeki tanpa adanya proses
tawar-menawar harga antara pemasok kayu gelondong dengan UD. Sumber Rejeki.
Karena dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik
pelaksanaan kerja sama apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Atas dasar itulah penulis tertarik meneliti dengan rumusan masalah (1)
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara UD. Sumber Rejeki
dengan Pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo
Kabupaten Pacitan. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga
kayu dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di
Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan  metode induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Akad kerja sama antara UD.
Sumber Rejeki dengan Pemasok Kayu Gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam hal ini bisa dilihat
dari tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam shirkah ina>n yaitu dalam hal
keuntungan yang mana tidak berdasarkan pada proporsi modal masing-masing pihak
melainkan menggunakan sistem jual beli. sedangkan dalam shirkah ina>n keuntungan
merupakan pembagian laba yang disesuaikan pada proporsi modal masing-masing
pihak. (2) Penetapan harga dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan
Pemasok Kayu Glondong di Desa Tegalombo kecamatan Tegalombo Kabupaten
Pacitan dalam praktiknya sudah sesuai dengan konteks ath-thaman dalam Islam dimana
harga sudah disepekati oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kualitas kayu
gelondong yang disetorkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu sama lainnya akan

saling berinteraksi, saling tolong menolong  dalam berbagai kepentingan dan

berbagai aktivitas sehari-hari, sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa

hidup dengan cara megisolasikan dirinya dalam satu tempat yang sepi dari

kehidupan manusia lain.

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia akan selalu bergantung

kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia tidak

akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri maka di sinilah peran

penting manusia terhadap manusia lainnya. Adanya pihak lain akan

mempermudah dalam mengkomunikasikan berbagai macam kebutuhan yang

akan menjadi peluang manusia dalam memenuhi segala kebutuhan yang

diperlukan guna untuk keberlangsungan dan berkembangnya pola kehidupan

manusia yang mana dalam Islam ini disebut dengan muamalah. Adapun

aktivitas muamalah dapat diwujudkan dengan berbagai macam bentuk baik di

bidang  harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Maka hal ini

menunjukan bahwa manusia akan selalu bergantung pada manusia lainnya

dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, aktivitas ekonomi terjadi karena

adanya hubungan antar manusia.1 Dalam bermuamalah tentunya akan muncul

berbagai hal problematika hal ini disebabkan karena manusia pada dasarnya

1 Dede Nurohman, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 31.
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akan mendapatkan segala sesuatu yang dianggapnya menguntungkan dengan

berbagai cara jika tidak diimbangi dengan adanya aturan atau hukum, maka

yang terjadi adalah problem-problem kepentingan. sehingga peran hukum

disini sangatlah penting untuk mnciptakan keteraturan dalam kehidupan

manusia.

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia

yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang

didalamnya memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun

oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai

kebutuhan dan kemaslahatan mereka, hukum Islam juga memberi kesempatan

yang seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru

sesuai dengan  kebutuhan hidup masyarakat.2Dengan demikian, praktik

muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan

masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama

dagang, perserikatan dan lain sebagainya. Sedangkan muamalah, dilihat dari

pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk

mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan

sosial.3

Dalam mencapai tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan

tolong-menolong sebagaimana firman allah dalam Q.S. Al-Maidah: 2

2 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), 153.

3Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.4

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk

saling berinteraksi dalam lingkungan sosial sebagaimana bahwa sifat manusia

akan saling membutuhakan dan saling tolong menolong dalam berbagai

macam aktivitas sosial, diantara interaksi manusia salah satunya dalam bisnis

atau usaha yang mana antara satu dengan yang  lainya saling membutuhkan

misalkan sebuah perusahaan akan membututuhkan  karyawan, pemasok,

distributor, perbankkan dalam hal pemodalan dan lain sebagainya. Ada

kalanya manusia yang memiliki banyak modal materil namun tidak memiliki

waktu untuk mengelola ataupun tidak memiliki keahlihan dalam

mengelolanya, begitupun sebaliknya ada manusia yang memiliki keahlian

dalam mengelola sesuatu namun tidak memliki modal untuk menunjang

keahliannya mendirikan atau menjalankan sebuah bisnis. Dengan adanya

interaksi diantara keduanya yang mana satu memberi modal dan yang lainnya

mengelola modal tersebut akan menjadi jalan kedua belah pihak untuk

menjalakan sebuah usaha khususnya di bidang lapangan harta kekayaan

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-Art,
2005), 124.
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biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau akad.5 Maka dalam Islam

kegiatan seperti ini disebut dengan shirkahataupun dalam konfensional

disebut dengan persekutuan.

Shirkahsecara bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya adalah campur

atau percampuran. Istilah percampuran disini mengandung pengertian pada

seseorangyang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain,sehingga

tidak mungkin untuk dibedakan.6Sedangkan shirkah secara terminologis

adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan

tasharruf(pendayagunaan harta). Kalimat perserikatan dalam kepemilikan hak

mencakup semua macam shirkahkepemilikan, baik sebab warisan, wasiat,

hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata

tasharruf(pendayagunaan harta) mencakup semua macam shirkah transaksi,

baik harta benda, badan, atau pelaksanaan kepangkatan7.

Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang saling

mengikatkan dirinya untuk bekerjasama maka akan ada hak dan kewajiban

oleh masing-masing pihak yang mana masing-masing pihak harus memenuhi

seluruh kewajibannya yaitu berupa prestasi yang kemudian akan memberikan

keuntungan (profit sharring) bagi kedua belah pihak sesuai dengan proporsi

modal masing-masing yang sudah disepakati diawal perjanjian. adapun untuk

penanggungan risiko kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai

dengan kesepakatan diawal perjanjian.

5 Abdul Ghofur Anshor, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010), 1.

6Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.
7Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan

4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2014), 261-262.



5

Dengan demikian shirkah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak

atau lebih untuk memasukkan suatu inbreng (uang, modal, tenaga kerja),

dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan saling menanggung risiko

kerugian yang kemungkinan akan diderita.

Pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan usaha sudah banyak dilakukan

dikalangan masyarakat salah satunya adalah kerja sama yang dilakukan oleh

masyarakat di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

yaitu antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong sebagai

mitranya. UD. Sumber Rejeki merupakan salah satu badan usaha yang

bergerak disektor jual beli kayu, dan merupakan salah satu usaha dagang

yang cukup besar di wilayah Tegalombo hal ini dibuktikan dengan beberapa

mitra atau pemasok kayu yang bekerja sama dengan pihak UD. Sumber

Rejeki dan sampai saat ini usaha tersebut masih terus bejalan.

UD. Sumber rejeki merupakan wadah bagi  pelaku usaha kecil yang

ingin mengembangkan usahanya terutama bagi mereka pelaku usaha kecil

yang masih minim modal dan kekurangan modal dalam menjalankan

usahanya, UD. Sumber Rejeki menawarkan kemudahan kepada pemasok

kayu yang ingin menjadi mitranya yaitu UD. Sumber Rejeki bersedia

memberikan modal kepada para pelaku usaha kecil agar dapat

mengembangkan usahanya dengan berbagai persyaratan yang telah

ditentukan oleh pihak UD. Sumber Rejeki yaitu mitra harus mampu

mengelola modal yang diberikan dengan baik serta hasil perolehan kayu
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harus seluruhnya disetorkan kepada UD. Sumber Rejeki dan tidak boleh

dijual kepada pihak lain. Dengan adanya kerja sama tersebut pelaku usaha

kecil akan sangat terbantu dalam hal mendapatkan modal untuk

mengembangkan usahanya.

Adapun secara teknis kontrak perjanjian yang dilakukan oleh UD.

Sumber Rejeki dengan pemasok kayu di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu UD. Sumber Rejeki sebagai pihak I

selaku pemberi modal usaha, memberikan pengarahan bagaimana

menentukan kualitas kayu beserta harga kayu yang sesuai dengan kualitasnya,

selain itu UD. Sumber Rejeki juga menjamin memberikan keuntungan kepada

pemasok, dan akan mengambil seluruh hasil kayu dari pemasok. Selanjutnya

pemasok sebagai pihak II yaitu penerima modal dan yang akan mengelola

modal tersebut meskipun demikian pemasok juga turut andil dalam hal

pemodalan, modal seluruhnya bukan dari UD. Sumber Rejeki melainkan

kedua belah pihak juga turut andil dalam hal pemodalan dengan jumlah

tertentu yang telah disepakti.

Dalam perjanjian ini akad yang dilakukan antara UD. Sumber Rejeki

dengan pemasok kayu yaitu akad kemitraan atau kerja sama, dalam

pelaksanaannya UD. Sumber Rejeki akan memberikan modal yang diminta

oleh pemasok dengan jumlah modal sesuai dengan keinginan pemasok

dengan syarat bahwa hasilnya harus seluruhnya disetorkan kepada UD.

Sumber Rejeki sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tunasir  salah

satu pemasok yang bekerja sama dengan UD. Sumber Rejeki bahwa ia
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meminta modal dengan jumlah Rp. 5.000.000,00 kepada UD. Sumber Rejeki

dengan pembagian modal yang ia keluarkan kurang lebih sekitar Rp.

2.000.000,00, namun hal ini bisa saja lebih besarnya modal masing-masing

pihak tergantung pada kebutuhan yang dikeluarkan pada saat proses

penebangan kayu, biaya kuli angkut dan juga biaya transportasi.8Dalam hal

pemodalan sifatnya fleksibel artinya modal disesuaikan dengan kebutuhan

yang akan dikeluarkan untuk membiayai seluruh biaya-biaya operasinoalnya.

Selanjutya setelah melalui proses penebangan, kayu-kayu tersebut diangkut

untuk kemudian disetorkan kepada UD. Sumber Rejeki dan akan dilakukan

pengecekan kualitas kayu oleh UD. Sumber Rejeki.

Dalam perjanjian kemitraan ini menurut peneliti terdapat

permasalahan yang pertama, meskipun perjanjian kerja sama tersebut

merupakan perjanjian kemitraan namun diawal akad tidak dijelaskan

mengenai besaran keuntungan yang didapat masing-masing pihak,

keuntungan dalam praktiknya tidak dibagi berdasarkan persentase atau sesuai

dengan proporsi modal masing-masing pihak melainkan terdapat jual beli

(bay’) yang mana dalam hal ini telah ditentukan oleh pihak UD. Sumber

Rejeki, pemasok disini sifatnya hanya menyetujui apa yang telah ditetapkan

oleh UD. Sumber Rejeki. Keuntungan pemasok tergantung pada jumlah dan

kualitas kayu yang disetorkan, apabila kayu berkualitas baik maka

keuntungan yang diperoleh pemasok akan besar, sebaliknya jika kayu yang

disetorkan dengan ukuran yang kecil dan kualitasnya kurang baik maka

8Tunasir,Wawancara, ( Ngreco, 3 Maret 2019).
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keuntungan yang diperoleh pemasok akan kecil. Hal ini menurut peneliti

tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam (shirkah) yang mana

seharusnyasetiap keuntungan mitra dibagi berdasarkan pada proporsi modal

masing-masing pihak, sebagaimana menurut Ulama H}ana>fiyah Shirkahadalah

suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu

yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal)

dan keuntungan.9

Permasalahan yang kedua, meskipun dalam kerja sama ini sudah

disepakati bahwa semua hasil kayu harus disetorkan kepada pihak UD.

Sumber Rejeki namun masih ada pemasok yang melanggar kesepakatan

tersebut yaitu tidak mengelola modal shirkah berdasarkan kesepakatan seperti

yang telah disepakati pada saat terjadinya perjanjian yang seharusnya modal

tersebut dikelola dengan baik kemudian hasilnya ataupun kayu yang

diperoleh disetorkan kepada UD. Sumber Rejeki, akan tetapi pemasok malah

menjual kayu kepada pembeli lain dengan alasan bahwa pihak UD. Sumber

Rejeki tidak menerima jenis kayu yang dijualnya, selain hal itu untuk

menambah keuntungan bagi pemasok.  Hal ini disebabkan karena tidak ada

kesepakatan mengenai waktu kapan pemasok harus menyetorkan kayu

kepada UD. Sumber Rejeki hanya berdasarkan prinsip saling percaya. Dalam

hal ini pemasok telah melanggar penjanjian yang telah disepakati sehingga

akan merugikan salah satu pihak.

9Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amalah hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial(Surabaya:Putra Media
Nusantara, 2010), 252.
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Permasalahan ketiga, mengenai penetapan harga yang mana harga

dalam fikih Islam dikenal dengan dua istilah harga suatu barang, yaitu ath-

thaman dan as-si’r. Ath-thaman adalah patokan harga suatu barang atau

kesepakatan harga oleh para pihak yang melakukan transaksi, sedanglan as-

si’radalah harga yang berlaku secara aktual yang ada di pasar.10 Adapun

mengenai harga yang diberikan oleh UD. Sumber Rejeki ialah sedikit

dibawah harga pada umumnya dan di tentukan secara sepihak tanpa adanya

tawar menawar terlebih dahulu dengan kata lain tidak adanya kesepakatan

harga terlebih dahulu, hal ini disebabkan pada saat terjadi transaksi

penyetoran kayu tidak langsung dilakukan pengecekan jumlah kayu, sehingga

pemasok tidak mengetahui berapa taksiran harga kayu yang disetorkannya

itu. Pemasok baru akan mengetahui jumlah dan harga kayu dilain hari saat

pengambilan uang dari hasil kayu yang disetorkan tersebut. Hal ini akan

menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak karena seharusnya harga

penjualan yang menentukan adalah penjual kemudian disepakati oleh kedua

belah pihak sebagaimana dalam Islam dikenal dengan Ath-thaman penetapan

harga haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis paparkan, penulis

berpendapat bahwa terdapat kejanggalan pada praktik kerja sama tersebut

beberapa hal menarik untuk diteliti yaitu mengenai akad dalam perjanjian

kerja sama, dan penetapan harga kayu yang ditetapkan secara sepihak oleh

10 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer) (Jakarta:
Gema Insani, Tt), 90.
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UD. Sumber Rejeki. Maka dalam hal ini apakah sudah sesuai atau belum

menurut hukum Islam.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai praktik

kerja sama yaitu antara UD. Sumber Rejeki dengan Pemasok Kayu

Gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Maka peneliti ingin melakukan kajian mendalam secara ilmiah dengan judul

Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara

UD. Sumber Rejeki dengan Pemasok Kayu Gelondong(Studi di Desa

Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara UD.

Sumber Rejeki dengan Pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga kayudalam

kerja sama antara UD.Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong

di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad

kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan Pemasok kayu gelondong

di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

penetapan harga kayu gelondong dalam kerja sama antara UD.Sumber
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Rejeki dengan pemasok kayu di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah

khazanah keilmuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang

serupa, serta menambah pengetahuan dalam bidang muamalah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

1) Menambah pengetahuan terkait praktek kerja sama yang di

lakukan oleh UD. Sumber rejeki dengan pemasok kayu di Desa

Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

2) Dapat menganalisa pola perilaku muamalah yang ada didalam

masyarakat berdasarkan teori-teori yang berkenaan dengan

prinsip kerja sama dalam konteks hukum Islam

b) Bagi Masyarakat Umum

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat

memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat

mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menegakkan

prinsip-prinsip bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam

dengan mengedepankan kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.



12

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang

akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi Melynda Aryani Dwi Karisma dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana

Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah akad kerjasama kemitraan

antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo

Balong Ponorogo, penetapan harga penjualan tembakau, dan resiko kerjasama

kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa

Purworejo Balong Ponorogo. Hasil penelitian yang dicapai adalah akad

kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di

Desa Purworejo Balong Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena telah

memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam,

meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam praktiknya

akad yang digunakan adalah akad jual beli dan hutang piutang. Penetapan

harga penjualan tembakau di desa Purworejo Balong Ponorogo dapat

disimpulkan bahwa karena keduanya saling sepakat dan memperoleh

kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh PT.Sadhana Arifnusa ini adalah

sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penanggungan

resiko   kerjasama kemitraan PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di
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Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena risiko dibebankan satu pihak yaitu

petani, sehingga pembagian resiko tidak seimbang, dan tidak sah menurut

hukum Islam.11

Kedua, Tri Ayu Wahyu Ningsih dengan judul“Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan

Dolopo Kabupaten Madiun” skripsi ini membahas tentang pertama

bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam

praktil kerja sama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun, kedua tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan

risiko kerja samapemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif,

dengan hasil penelitian, pertama pembagian keuntungan antara para peternak

dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan

PT. Mustika Karya adalah sah menurut hukum Islam, kedua Penanggungan

risiko kerjasama antara peternak dengan PT. Malindo belum sesuai dengan

hukum Islam.12

Ketiga, Skripsi Dimas Kolikul Anwar dengan judul“Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani Dengan

Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro”. Penelitian ini membahas masalah Bagaimana tinjauan hukum

11 Melynda Aryani Dwi Karisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan
Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong
Ponorogo”,Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2015), vii

12Tri Ayu Wahyu Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” Skripsi
(Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), vii.
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Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja

traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam

kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani

dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kababupaten

Bojonegoro.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa dalam akad

kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa

Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut

hukum Islam. Namun, ketentuan di dalam syarat perjanjian kerjasama ini

menjadi batal karena perjanjian kerjasama bagi hasil ini termasuk dalam akad

shirkah ‘Ina>n. Bahwa sistem pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil

menjalankan traktor antara Pekerja Traktor dengan Kelompok Rukun Tani

sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa wanprestasi yang dilakukan

Pekerjaan Traktor kepada Kelompok Rukun Tani akad kerjasamanya telah

batal. Karena dalam akad kerjasama yang dilakukan kelompok rukun tani

dengan pekerja traktor termasuk dalam akad kerjasama shirkah ‘Ina>n.13

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang telah peniliti paparkan

diatas memang sudah ada yang membahas mengenai kemitraan namun secara

umum yang dibahas yaitu mengenai kemitraannya saja yaitu tentang

13 Dimas Kolikul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara
PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong
Ponorogo”,Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii.
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kerjasama, pembagian keuntungan dan penanggungan risiko, berbeda dengan

penelitian yang akan dibahas pada penelitian kali ini dengan lebih spesifik

pada  akad kerja sama dan penetapan harga,  kemudian secara khusus belum

pernah dilakukan penelitian tentang kerjasama antara UD. Sumber Rejeki

dengan pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan, sehingga penulis berharap nantinya ada hal baru yang

ditemukan dari hasil penelitian ini. Oleh sebab itu penulis memilih judul.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara UD. Sumber

Rejeki Dengan Pemasok Kayu Gelondong(Studi di Desa Tegalombo

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode

untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi

pada suatu saat ditengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian

lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.14 pada penelitian ini

peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu pada UD. Sumber Rejeki.

14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.15Dalam tradisi kualitatif,

peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen.16

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian

yaitu Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten pacitan dengan

melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada

pihak-pihak terkait yaitu pemilik UD. Sumber Rejeki dan para mitra yang

telah bekerja sama sehingga mendapatkan data yang faliditasnya dapat

dipertanggugjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten pacitan yaitu di UD. Sumber Rejeki mengapa

penelitian ini dilakukan karena ada beberapa praktik kerja sama yang

dinilai kurang sesuai dengan Hukum Islam sehingga peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian, selain itu kerja sama yang dilakukan oleh

masyarakat ini menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat

15Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.
16Julia Brannen, Memadu Metode P enelitian KualitatIf dan Kuantitatif (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2002), 11.
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setempat. Dengan dipilihnya lokasi ini peneliti berharap dapat

menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan

dalam kerangka persoalan yang digarap.17 Data dapat berupa teks,

dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang

ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan

menggunakan penelitian kualitatif.18 Adapun data yang diperlukan

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Data tentang akad kerja sama UD. Sumber Rejeki dengan

Pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan

2) Data tentang penetapan harga dalam kerja sama antara

UD.Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di Desa

Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

b. Sumber data

Sumber data adalah yang diperlukan dalam penelitian ini ada

dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Data primer

17 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata
Publishing, 2013),76.

18 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Penerbit
Graha Ilmu, 2006), 224.
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Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh

berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan

sampel dalam penelitian19. Informan disini adalah pihak-pihak

yang paham terkait dengan praktik kerja sama yaitu pihak UD.

Sumber Rejeki dan para mitra yang bekerja sama.

2) Sumber Data skunder

Sumber Skunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data

primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang

diperoleh berdasarakan studi kepustakaan yang berkaitan

dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu

untuk melengkapi data juga diperlukan  dokumentasi. Teknik tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), 209.
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diselidiki.20 Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematik

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang di lihat dan hal-hal

yang lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang

dilakukan21

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan.22 Proses wawancara dalam penelitian itu

bersifat wawancara tidak terstruktur peneliti tidak menggunakan

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

lengkap untuk pengumpulan data.23 Melainkan peneliti hanya

menggunakan garis-garis besar permasalahan yang di tanyakan

kepada pihak UD. Sumber Rejeki dan para pihak yang menjadi

mitra.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan juga

dokumen-dokumen yang relevan dan bisa digunakan untuk

membantu peneletian ini.

20 Cholid Narbuko,  Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2015), 70.

21 Sarwono, Metode, 224.
22 Ibid., 83.
23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&G (Bandung:Alvabeta,

2013), 233.
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6. Analisis Data

Analisis data adalah prosesmencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi.24 Pengolahan tersebut dimulai dengan melakukan

wawancara yang selanjutnya mengolah data hasil wawancara menjadi

data yang baku dengan cara mengorganisir data-data yang diperoleh

berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, selanjutnya data-data

yang diperoleh dilakukan analisis agar dapat diperoleh hasil yang mudah

dipahami.

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara

data satu dengan data yang lainnya, sehinga diperoleh data yang

saling berkorelasi dan relevan dengan fokus penelitian.

b. Organising, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang

diperoleh dari kerangka pemaparan yang sudah direncanakan

sebelumnya, kerangka tersebut berdasarkan data yang akan menjadi

fokus penelitian sehingga diperoleh data yang benar-benar relevan

dengan fokus penelitian.

c. Analiting, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data-data yang

diperoleh berdasarkan data yang sudah disusun secara sistematis

selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan teori  dan dalil-dalil

24 Ibid., 244.
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yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan fokus

penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu dimulai dengan

fakta empiris peneliti terjun langsung ke lapangan guna mempelajari

fenemena-fenomena dilapangan, menganalisis serta menarik kesimpulan

dari data yang didapat dilapangan. Penelitian ini dimulai dengan terjun

langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data terkait dengan sistem

kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan Pemasok kayu gelondong

di Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

7. Pengecekan Dan Keabsahan Data

Penelitin ini menggunakan teknik trianggulasi dalam penegecekan

keabsahan data. Trianggualsi dalam pengujian diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan

data, dan trianggulasi data. Penelitian menggunakan trianggulasi teknik

pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data-data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi yang

diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan
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Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis makan

penulis akan memaparkan sistematika pembahasam sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan dalam bab ini mendeskripsikan dari seluruh

isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab Kedua,Pada bab dua ini akan diuraikan tentang pengertian akad,rukun

dan syarat akad, asas-asas akad, berakhirnya akad, pengertian shirkah, dasar

hukum shirkah, rukun dan syarat shirkah, macam-macam shirkah,

berakhirnya shirkah, dan spesifik akan membahas tentang pengertian shirkah

‘ina>n, serta penetapan harga

Bab Ketiga, pada bab ini merupakan deskriptif dari profil Desa Tegalombo,

Profil UD. Sumber Rejeki, praktik kerja sama antara UD. Sumber Rejeki

dengan pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo, Kecamatan

Tegalombo, Kabupaten Pacitan yaitu tentang akad kerja sama dan penetapan

harga.

Bab Keempat, pada bab ini yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik kerja

sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di Desa

Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Analisis ini di bagi

menjadi beberapa bagian yaitu mengenai akad kerja sama dan penetapan

harga.



23

Bab kelima, padabab ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang

telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan

saran.
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BAB II

AKAD DALAM ISLAM, KERJA SAMA (SHIRKAH) DALAM ISLAM DAN

PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat,

menyambung atau menghubungkan.25 Secara etimologi akad berarti

ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara

maknawi, dari satu segi maupun dua segi.26 Sebagai salah satu istilah

hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad

(perjanjian):

a) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan

suatu akibat hukum pada objeknya.

b) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan

ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada

objeknya.

c) Dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.
26 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.
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Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.27

Dengan demikian, akad adalah suatu perbuatan atau

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad

diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari

suatu ikatan yang tidak berdasarkan shara’.

2. Rukun Dan Syarat Akad

Akad akan sah apa bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun akad yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:28

a) Subjek akad (‘a>qida>in)

Yaitu para pihak yang sepakat untuk membuat suatu perjanjian

tertentu baik secara perorangan maupun badan hukum. Adapun

syarat subjek akad hendaknya yang cakap dalam melakukan

perjanjian sudah dalam usia baligh dan berakal.

b) Pernyataan kehendak para pihak (S}i>ghah ‘aqd).

S}i>ghah akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu sesuatu yang

disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa

yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal tersebut

27 Ibid., 144.
28 Ibid., 145.



26

dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.29

Syarat s}i>ghah ‘aqd diantaranya yaitu:30

1) Dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya

sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2) Persesuaian antara ijab dan kabul

3) Ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak

secara pasti.

4) Kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis

c) Objek akad (maw’qu>d ‘aqd).

Objek akad yaitu sesuatu yang hendak diakadkan oleh para pihak

yang berakad. Syarat objek akad, yaitu:31

1) Halal menurut shara’.

2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).

3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.

4) Dapat diserahterimakan (benda dalam kekuasaan).

5) Dengan harga jelas.

d) Tujuan akad (mawd{u>’ al-‘aqd).

Mawd{u>’ al-‘aqd atau dalam istilah hukum perjanjian disebut

“Prestasi”. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan

dalam jual beli ialah menyerahkan barang dari penjual kepada

pembeli dengan bayaran, dalam hibah ialah menyerahkan barang

29 Rachmat Syafe’I, Fiqih Mumalah (Bandung: CV Pusataka Setia, 2001), 46.
30 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia

(Jakarta: Kencana, 2006), 15.
31 Ibid., 17.
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kepada penerima hibah tanpa ganti dan pada sewa-menyewa ialah

Memberikan manfaat dengan ganti.

3. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad pada bagian ini akan

dijelaskan mengenai macam-macam akad diantaranya, yaitu:32

a) Akad  Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan lansung pada waktu

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan

tidak pula ditentukan pelaksanaan setelah adanya akad.

b) Akad Mu’alaq ialah akad yang didalam pelaksaannya terdapat

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya

penentuuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah

adanya pembayaran.

c) Akad Mud}a>f ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat

syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad,

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang

ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi

belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah

ditentukan.

Menurut ulama fiqh, akad dari segi keabsahannya secara shara’.

akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak

shahih33

32 Hendi, Fikih, 50-51
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a) Akad shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun

dan syarat sahnya akad. Ulama Hanafi dan Maliki membagi akad

shahih ini dalam dua macam yaitu:

1) Akad yang nafiz yaitu akad yang dilangsungkan dengan

memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang utuk

dilaksanakannya.

2) Akad mawqu>f merupakan akad yang dilaksanakan oleh

seseorang yang mampu bertidan atas kehenddak hukum, tetapi

dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan

melaksankan akad tersebut.

b) Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang tidak

memenuhi baik rukun maupun syarat sah akadnya. Sehingga akibat

hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad

tersebut. Ulama Hanafi memebagi akad yang tidak shahih kedalam

dua macam, yaitu:

1) Akad batil, yaitu apabila akad itu tidak memenuhi salah satu

rukun dan syaratnya serta bertentangan dengan shara’, seperti

halnya akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan lain

sebagainya.

33 https://www.academia.edu, Akad Dalam Muamalah (Diakses pada tanggal 29 juli 2019
pukul 21.50)
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2) Akad fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi barang

yang diperjual belikan merupakan barang yang belum jelas.

4. Asas-Asas Akad

Asas merupakan sebagai prinsip-prinsip dalam perjanjian, asas

akad antara satu dengan yang lainnya saling berkorelasi, sehingga

keabsahan suatu perjanjian akan terlaksana bila asas dalam akad telah

terpenuhi. Adapun asas akad terbagi menjadi beberapa bagian

diantaranya sebagai berikut;

a) Asas Ibahah

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang

muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada

asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang

melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku

dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-

tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah

adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil shariah.

Orang tidak dapat membuat bentuk-bentuk baru ibadah yang tidak

pernah ditentukan oleh Nabi SAW.

b) Asas Kebebasan Berakad

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu

prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat

akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah

ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul
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apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan

kepentingannya  sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan

jalan batil.

c) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya

suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para

pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam

hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat

konsensual.

d) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadith terdapat banyak perintah agar

memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada asasnya

menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib

dipenuhi.

e) Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara

para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap

menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara

apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan

dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi

tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami
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ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan

dalam risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba

f) Asas Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mad{arat) atau

keadaan memberatkan (mashaqqah). Apabila dalam pelaksanaan

akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui

sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak

bersangkutan sehingga memberatkan nya, maka kewajibannya dapat

diubah sesuai batas yang masuk akal.

g) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing

pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak

lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi

ketidaktahuan mitranya.

h) Asas Keadilan34

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua

hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah

Al-Quran yang menegaskan berlaku adillah, karena adil itu lebih

dekat kepada takwa.

34 Anwar, Hukum, 83.
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5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila sudah tercapai tujuannya.

Selain tercapai tujuannya, akad di pandang berakhir apabila telah terjadi

fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan

sebab-sebab sebagai berikut:35

a) Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’.

b) Dengan sebab adanya khiyar.

c) Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena

merasa menyesal atas akad yang baru saja di lakukan.

d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak

dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

e) Karena habis waktunya.

f) Karena tidak mendapat izin pihak berwenang.

g) Karena kematian.

B. Akad Kerja sama (Shirkah) Dalam Islam

1. Pengertian Shirkah

Shirkah secara etimologi, yaitu percampuran antara sesuatu dengan

yang lainnya, sehingga sulit di bedakan.36 Adapun menurut istilah kerja

sama (shirkah) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu

usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan

perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian

35 Mardani, Hukum, 152.
36 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 126.
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keuntungan maupun risiko kerugian sesuai dengan yang ditentukan oleh

para pihak.37

Menurut istilah para ulama fikih shirkah dapat diartikan sebagai

berikut:

a) Menurut Ulama H}ana>fiyah

Shirkah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal) dan keuntungan.

b) Menurut Ulama Ma>likiyah, shirkah merupakan perkongsian yaitu

izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua

orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling

mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta

milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk

bertasharruf.

c) Menurut Ulama Sha>fi’iyah

Shirkah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang

atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d) Menurut Ulama H}ana>bilah

Shirkah perkumpulan /perkongsian hak (saham) atau membelanjakan

harta bersama.38

37 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), 151

38 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), 30.
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Sedangkan definisi shirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) Pasal 20 adalah kerja sama antara dua orang atau lebih

dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang

disepakati oleh pihak-pihak yag berserikat.

Setelah diketahui definisi-definisi shirkah diatas dapat dipahami

bahwa yang dimaskud dengan shirkah yaitu kerja sama antara dua orang

atau lebih yang mana keduanya sama-sama mentasharufkan hartanya

untuk dikelola secara bersama yang kemudian keuntungan dan

kerugiannya ditanggung bersama sebagaimana yang telah disepakati

diawal perjanjian.

2. Dasar Hukum Shirkah

Shirkah merupakan akad transaksi yang diperbolehkan dan halal

karena pada zaman nabi Muhammad SAW orang-orang biasa melakukan

transaksi kemitraan. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam

AL-Qur’an sebagai berikut:

c) AL-Qur’an

QS. S}aad (38): 24
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Daud berkata: “ sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebaian yang
lain kecuali orang yang beriman dan mereka yang amal yang shaleh
dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui, bahwa kamu
mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu
menyungkur sujud dan bertobat.39

d) Hadith

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama

masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam

menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan

menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.40

: َقالَ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َرفَـَعُه ِاَىل النَِّيبِّ َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوالسََّلمَ 
أَنَا ثَاِلُث الشَّرِْيَكْنيِ َماملَْ َخيُْن : ِانَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ 

رواه ابو . (َأَحُدُمهَا َصاِحَبُه َفِإَذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما
)داود و احلاكم و صححه إسناده

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda: “aku adalah
pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan shirkah, selama salah
seorang diantara mereka tidak berhianat kepada yang lainnya.

39 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan (bandung: Cv Penerbit J-Art,
2005), 574.

40 Gemala, hukum, 127.
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Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku keluar
dari mereka.”41

e) Ijma’

Shirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang diperlukan dalam

kehidupan manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai

macam bangsa sejak dulu hingga pada sampai saat ini, oleh sebab itu

bentuk kerja sama shirkah mendatangkan kemaslahatan dalam

kehidupan manusia. Islam menetapkan sebagai salah satu sistem

muamalah yang baik dan dibenarkan oleh hukum, pengembangannya

dilakukan oleh para fuqaha42

3. Rukun Shirkah

Rukun shirkah adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang

dalam sebuah perjanjian. Ulama berbeda pendapat dalam pembahasan

rukun shirkah. menurut Ulama H}ana>fiyah rukun shirkah hanya ada dua

yaitu ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan

qabul (pertanyaan orang yang menerima perjanjian). Apabila ada orang

yang menambahkan selain rukun ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian

shirkah maka itu sama halnya dengan dua orang yang melaksanakn

perjanjian dan objek perjanjian itu menurut Ulama H}ana>fiyah bukan

termasuk bagian rukun, akan tetapi termasuk syarat shirkah. Sedangkan

41 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul-Maram (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2001), 391.

42 Ahmad Azhar Basyir, Wakaf Ijarah Syirkah, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 46.
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menurut jumhur ulama bahwa rukun shirkah itu meliputi dua orang yang

melakukan perjanjian, s}i>ghah (ijab dan qabul) dan objek akad.43

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang rukun shirkah mayoritas

ulama sepakat bahwa rukun shirkah ada tiga agar perjanjian tersebut sah

dan mempunyai akibat hukum bagi pihak yang mengadakannya adapun

yang menjadi ketentuan rukun dan syarat shirkah menurut ketentuan

sebagai berikut:44

a) ’Aqida>yin (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

b) Pokok perjanjian (bidang usaha yang dijalankan)

c) S}i>ghah (lafaz akad ijab qabul)

4. Syarat Shirkah

Adapun syarat shirkah merupakan syarat penting yang harus

terpenuhi ketika terjadinya akad shirkah. Jika syarat tersebut tidak

terpenuhi maka shirkah akan menjadi batal. Menurut kesepkatan ulama

madhhab fikih syarat sah shirkah sebagai berikut45:

1. Dua pihak yang melaksanakan transaksi mempunyai kecakapan atau

keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini

dapat terwujud apabila para pihak masing-masing berstatus merdeka,

balig dan cakap melaksanakan perjanjian.

2. Modal sirkah diketahui besarnya proporsi masing-masing pihak

43 Hadi, Fikih, 31.
44 Abdul, Ensiklopedi, 118.
45 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq,

Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 266.
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3. Modal shirkah ada pada saat terjadinya transaksi

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku

seperti setengah dan lain sebagainya.

Syarat-syarat shirkah menurut Ulama H}ana>fiyah dibagi menjadi

empat bagian sebagai berikut:46

a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk shirkah baik dengan

harta mau dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat,

yaitu; 1) berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat

diterima sebagi perwakilan. 2) yang berkenaan dengan keuntungan,

yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua

belah pihak.

b) Sesuatu yang bertalian dengan shikah ma>l (harta) dalam hal ini

terdapat dua perkara yang harus terpenuhi yaitu pertama bahwa

modal yang dijadikan objek akad shirkah adalah dari alat

pembayaran seperti Junaih, Riyal dan Rupiah, kedua yang dijadikan

modal (harta pokok) ada ketika akad shirkah dilakukan baik

jumlahnya sama maupun berbeda.

Dijelaskan pula syarat sahnya shirkah oleh Idris Ahmad sebagi berikut47:

a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukan izin oleh pihak yang

berserikat kepada pihak lain yang akan menerima atau mengelola

harta itu.

46 Hendi, Fikih, 127-128.
47 Ibid, 128-129.
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b. Anggota serikat itu saling mempercayai satu sama lainnya, sebab

masing-masing dari mereka adalah wakil yang lainnya.

c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedekan hak masing-

masing pihak, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

5. Macam-Macam Shirkah

Dalam   konteks hukum islam shirkah terbagi menjadi bermacam-

macam yang masing-masing tentunya memliki ciri khas sendiri dalam hal

perserikatan, namun secara garis besar dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:

a) Shirkah amlak

Shirkah al-amlak yaitu suatu kepemilikan barang secara

bersama-sama tanpa didahului oleh suatu akad perjanjian melainkan

secara ijbari/otomatis barang tersebut dimiliki bersama-sama

misalnya pemilikan harta bersama-sama karena harta warisan.

Shirkah amlak ini dibagi menjadi dua macam yaitu48:

1) Shirkah ikhtiya>r (persekutuan atau perseroan yang didasarkan

pilihab orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul

akibat tindakan hukum orng yang bersekutu, seperti dua orang

yang sepakat membeli suatu barang, atau menerima harta hibah,

wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang tersebut

dan menjadi hak mereka secara bersama-sama.

48 Abu Azam Al Hadi, fikih Muamalah Kontemporer (Depok:Rajawali Pers, 2017), 36.



40

2) Shirkah ijba>r (persekutuan atau perseroan paksaan). Yaitu

perserikatan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak

didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang

memberikan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat

mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi para orang yang

berserikat seolah-olah mereka sebagai orang lain. oleh karenanya,

salah seorang yang berserikat tidak boleh mengelola harta

perserikatannya tanpa seizin dengan serikatnya, karena keduanya

tidak memiliki wewenang untuk menentukan secara sepihak

bagian masing-masing.

b) Shirkah ‘uqud

Shirkah ‘uqud yaitu merupakan serikat yang terjadi atau

disebabkan oleh para pihak yang dengan sengaja melakukan

perjanjian kerja sama dalam hal pengelolaan harta untuk

memperoleh suatu keuntungan namun terlebih dulu para pihak

memasukkan modalnya pada akad perjanjian untuk dijadikan modal

usaha dan keuntungan dibagi secara bersama, jika nanti  terjadi

kerugian maka jumlah kerugianpun ditanggung secara bersama

sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Ulama

membedakan shirkah ‘ukud menjadi empat macam, adapun macam-

macam shirkah al-‘ukud yaitu sebagai berikut:49

49 Abdul, Hukum, 120-121.
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1) Shirkah ‘ina>n

Shirkah ‘ina>n adalah kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasidalm kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam

keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara

mereka. Akan tetapi, hasil tidak harus sama dan identik sesuai

dengan kesepakatan mereka. Secara etimologis, kata ‘ina>n berasal

dari ya’innu yang berarti jika tampak dihadapanmu. Adapun ‘ina>n

secara terminologis adalah transaksi yang mengikat dua orang

atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham

dengan memberikan sejumlah modal untuk berdagang dan mereka

mendapatkan bagian dari keuntungannya.50

Shirkah ‘ina>n dapat diartikan sebagai kerjasama dalam

modal dan usaha. Shirkah ‘ina>n merupakan salah satu bentuk dari

shirkah ‘uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.

Shirkah ina>n adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah

berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang

ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan

keuntungan (profit sharing). Dalam shirkah ina>n tidak ada

keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu

memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga,

dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu

50 Mubarok, Perkembangan akad, 32.
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bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak.

Sedangkan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan persentase

kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan

ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing

saham.51

Shirkah ‘ina>n ini pada dasarnya adalah serikat dalam

bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar

para pihak serikat harus menyetorkan modal sama besar, dan

demikian halnya dalam masalah wewenang pengurus dan

keuntungan yang diperoleh. Perkongsian macam ini paling

banyak diterapkan dalam Perseroan Terbatas, joint venture.

Shirkah ina>n dibangun menggunakan prinsip perwakilan dan

kepercayaan. Sebab masing-masing pihak dengan memebrikan

modal kepada mitranya, itu berartui telah mewakilkan dan

memberikan kepercayaan kepada mitranya. Praktiknya di

Indonesia dapat dipersamakan dengan PT, CV, Firma, Koperasi

atau bentuk lainnya.52

Secara hukum akad shirkah ina>n ini legalitasnya

disepakati oleh para ulama sebab disamping berdasarkan dalil

naql, desakan kebutuhan (h}ajah) perdagangan dalam skala besar,

mustahil tanpa banyak melibatkan investor sebagai pemilik

modal. Lebih dari itu, substansi akad shirkah adalah akad wakalah

51 Hadi, Fikih, 39.
52 Abdul, Hukum, 121.
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yang dilegalkan.53 Tujuan serikat ini adalah memberikan

kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan

ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama

tanpa merugikan suatu pihak. Dasar hukum shirkah ina>n terdapat

dalam al-Qur’an surat Shad ayat 24 :

        
            

          
     

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
bersyerikat itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap
sebagian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan
amat sedikitlah mereka ini”.54

Para Ulama Fuqaha sepakat bahwa hukum shirkah ‘ina>n

merupakan transaksi kemitraan yang diperbolehkan bagi siapa

saja yang ingin melaksanakan transaksi kemitraan asalkan telah

memenuhi keabsahan minimum yang telah ditentukan oleh fikih

yaitu para pihak sudah balig dan mempunyai kemampuan nalar

secara baik maka para pihak boleh untuk melakukan kemitraan

atau kerja sama.

53 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri:  Lirboyo Press, 2013), 195.
54 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan (bandung: Cv Penerbit J-Art,

2005), 574.
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Bahkan perbedaan diantara calon mitra tidak menjadikan

penghalang untuk terlaksananya shirkah ‘ina>n seperti dua orang

laki-laki atau perempuan, atau diantara dua orang anak dengan

persetujuan yang tersurat dari pengasuh mereka adalah sah

sebagaimana kerja sama antara orang-orang tersebut dan orang-

orang muslim merdeka.55

Syarat-syarat shirkah ‘ina>n berkaitan dengan bidang bisnis

yang dilakukan, pembagian hasil dam kerusakan harta shirkah

sebagai berikut:

a) Para syarik dalam shirkah ‘ina>n dibolehkan membuat syarat-

syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau

tidak boleh dilakukan oleh masing-masing syarik.

b) Modal shirkah hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat

membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena

itu, shirkah menjadi tidak sah apabila modal yang digunakan

berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal shirkah

hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang

seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang yang

tersebar luas dimasa modern. Ini adalah syarat menurut

mayoritas ulama.56

55 Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syari’ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah
Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya (Kediri: Qubah, 2008),171

56 Imam Mustafa, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 133.
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c) Para pihak diperbolehkan membuat syarat-syarat yang

berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh

dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pada

dasarnya shirkah ‘ina>n dapat dibedakan lagi menjadi dua: 1)

shirkah ‘ina>n mut}laqah (tidak terikat pada bidang usaha

tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu), 2)

shirkah ‘ina>n muqayyadah (terikat pada bidang usaha

tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu).

d) Pembagian hasil dilakukan secara proporsional (sesuai

dengan jumlah modal yag disertakan). Sementara Ima>m Abu>

H}ani>fah ,membolehkan pembagian hasil berdasarkan

kesepakatan (misal: jumlah modal yang disertakan sama

tetapi pembagian keuntungan berbeda). Disamping itu, para

pihak dibolehkan  juga menentukan syarat yang menyatakan

bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari pihak

lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih

besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional..57

Dalam shirkah ‘ina>n yang dilakukan terdapat akad

waka>lah yang mana terdapat izin dari salah satu pihak terhadap

pihak lain untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, para

pihak hendaknya orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

57 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah. (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), 34-35
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yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain, artinya

para pihak harus sudah baligh, berakal, dan cerdas. Dalam shirkah

‘ina>n ini, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut58:

a) Para pihak dibolehkan melakukan kegiatan bisnis termasuk

jual beli, baik dengan cara tunai maupun dengan cara

tangguh.

b) Setiap pihak dibolehkan membeli barang dengan harga yang

lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak

mengandung unsur penipuan, karena tujuan shirkah adalah

keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali

dengan cara tersebut.

c) Setiap pihak dibolehkan melakukan ibdà>, yaitu menyerahkan

harta modal shirkah kepada pihak ketiga untuk dijadikan

modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya

menjadi hak pemilik modal. Adapun pihak pengelola tidak

mendapatkan apa-apa

d) Setiap pihak dibolehkan melakukan bisnis dengan akad

mud}a>rabah dengan pihak lain.

e) Setiap pihak dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain

untuk menjual dan membeli barang dagangan, karena akad

waka>lah merupakan salah satu media dalam berbisnis

58 Ibid., 36-38.
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f) Setiap pihak dibolehkan melakukan gadai selama mendapat

izin dari dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu bisnis

yang halal menurut syariah.

g) Setiap pihak diperbolehkan melakukan h}awa>lah }, karena

h}awa>lah adalah salah satu bisnis yang halal menurut syariah.

h) Ima>m Abu> H}ani>fah} dan Muh}ammad berpendapat bahwa

setiap pihak dibolehkan melakukan usaha ditempat atau

Negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan,

terutama shirkah mut}laqah yang tidak dibatasi tempat

usahanya. Akan tetapi, Abu> Yu>suf dan Ima>m Sha>fi’i>

berpendapat bahwa para pihak tidak boleh melakukan usaha

ditempat atau Negara lain ketika yang bersangkutan sedang

melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari

pihak yang bersangkutan.

i) Ulama sepakat bahwa para pihak tidak boleh melakukan akad

tabaruk, karena akad tersebut tidak sesuai dengan tujuan

shirkah yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tidak

diperbolehkan untuk menghibahkan modal usaha kepada

pihak lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan akad

qard karena dalam akad tersebut tidak terdapat imbalan yang

dapat diakui sebagai keuntungan.

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang

memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat
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keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas

kerja dan ketrampilan pribadi. Sehingga, bagian keuntungan yang

lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang

lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun

kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan

modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan

yang disepakati bersama adalah sah dalam shirkah ‘ina>n.59

Menurut Abu> H}ani>fah} bahwa keuntungan dan kerugian

megikuti besaran modal yang diinvestasikan oleh masing-masing

mitra maka ini diperbolehkan begitu juga jika salah seorang mitra

mensyaratkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar

dari mitra lainnya maka hal ini juga diperoblehkan. Namun jika

salah sorang mitra menerima kerugian yang jumlahnya lebih

besar dibanding dengan mitra yang lain maka hal ini tidak

diperbolehkan.60

Fikih H}anafi> menerapkan prinsip keluwesan terhadap

persoalan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi sangat ketat

dalam hal menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi

persoalan pembagian tanggung jawab. Perjanjian yang

mensyaratkan investasi yang sama dan pembagian keuntungan

yang tidak sama, atau investasi tidak sama dan pembagian

keuntungan yang sama itu boleh dalam kerjasama ‘ina>n.

59 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam
(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 156.

60 Abraham, Kerjasama, 174
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Sementara madhab Ma>liki> dan Sha>fi’iyah menyetujui

adanya pembagian keuntungan atau kerugian sesuai porsi dana

yang diberikan, karena keuntungan dalam pengkongsian ini akan

kembali menjadi modal.61 Aspek keadilan seperti inilah yang

harus dijunjung tinggi dalam setiap kerjasama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya shirkah

‘ina>n adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi berakhirya

shirkah secara umum, hanya saja khusus untuk syirkah ‘ina>n

hanya akan berakhir apabila tujuan dari kerjasama yang

disepakati telah tercapai, yaitu pembelian dan pembagian kembali

yang dilakukan berikutnya terhadap barang dagangan tertentu.

2) Shirkah mufa>wad}ah

Shirkah mufa>wad}ah adalah kontrak kerja sama kemitraan

antara dua orang atau lebih dakam bidang usaha tertentu yang

meibatkan pekerjaan (‘amal) dan modal (ma>l) dengan sistem

profit dan risiko apapun ditanggung bersama.62 Dari segi ini

bentuk shirkah mufa>wad}ah ini menyerupai shirkah ‘ina>n, namun

dalam bentuk kerjasama ini disyaratkan sama dalam modal dan

sama pula dalam berusaha.

Atas dasar syarat-syarat yang demikian tidaklah sah akad

shirkah mufa>wad}ah apabila jumlah modal dan tanggungjawab

terhadap pengelolaanya untuk masing-masing pihak bila tidak

61 Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 206.
62 Ibid., 196.
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sama, tidak sah bila para pihak yang berserikat itu antara orang

dewasa dengan anak-anak dibawah umur dan tidak sah pula

antara seorang muslim dengan orang non muslim. Sementara

Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa shirkah mufa>wad}ah yang

dilakukan oleh seorang muslim dengan non muslim hukumnya

boleh dilakukan selama kedua belah pihak cakap hukum untuk

menerima kuasa / wakalah dan kafalah.

Dengan demikian tergambar bahwa dalam akad shirkah

mufa>wad}ah terdapat dua akad sekaligus yaitu akad wakalah

dalam artian para pihak meberikan dan menerima kuasa, serta

akad kafalah yaitu para pihak menyerahkan tanggungan/ jaminan,

dan masing-masing pihak berkewajiban untuk menjaga dan

mengelola harta shirkah.

Secara umum Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ada

enam syarat yang berlaku dalam shirkah mufa>wad}ah yaitu:

f) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum artinya

para pihak harus sudah baligh, berakal, cerdas. Karena dalam

akad ini terdapat akad wakalah dan kafalah.

g) Modal usaha harus sama jumlahnya baik ketika akad dimulai

sampai dengan berakhirnya akad.

h) Modal usaha harus utuh dari awal sampai dengan akhir
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i) Hasil usaha atau kerugian yang dibebankan oleh masing-

masing pihak haruslah sama sesuai dengan proporsi modal

masing-masing.

j) Bidang usaha yang dijalani atau dikerjakan haruslah yang

mubah hukumnya dalam artian usaha yang dijalani tidak

melanggar syariat islam.

k) Dalam melakukan akad maka shirkah mufa>wad}ah haruslah

jelas dan tegas dinyatakan dalam akta perjanjian

3) Serikat usaha atau shirkah ‘abda>n

shirkah ‘abda>n adalah kontrak kerja sama kemitraan

antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (‘amal) suatu

proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai

kesepakatan. shirkah ‘abda>n hanya melibatkan tenaga (‘amal),

dan tidak melibatkan modal harta.63 Perkongsian jenis ini oleh

ulama Ma>likiyah, H}ana>bilah dan Zaidila>h. Dengan alasan, antara

lain bahwa tujuan dari perkongsian in adalah mendapatkan

keuntungan, selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada

harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam

mud}a>rabah.64

Adapun mengenai syarat-syarat shirkah ‘abda>n sebagai

berikut:65

63 Ibid., 195.
64 Rachmad Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 192.
65 Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2012), 46.
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a) Para pihak sudah cakap hukum untuk melakukan akad

wakalah dan kafalah

b) Modalnya harus sama dan harus ada saat dinyatakan kedua

belah pihak saling sepakat dengan perjanjian

c) Keuntungan maupun risiko kerugian ditanggung secra

bersama.

d) Dinyatakan jelas dalam sebuah akta.

Beberapa ketentuan dalam shirkah ‘abda>n diantaranya yaitu:

a) Masing-masing pihak yang berserikat boleh menuntut hak

upah dan mengambilnya dari orang yang

memperkerjakannya.

b) Jika salah satu pihak  tidak dapat hadir dalam artian tidak

dapat memenuhi tanggungjawabnya karena alasan tertetntu

atau sakit maka keuntungan dari hasil pihak yang lainnya

harus dibagi secara bersama.

c) Jika salah satu pihak yang jatuh sakit tidak bekerja dengan

jangka waktu yang lama maka pihak yang lain berhak untuk

mencarikan pengganti pihak yang sakit tersebut dan upahnya

diambilkan dari bagian pihak yang akit tersebut.

d) Jika salah satu pihak sudah tidak lagi dapat bekerja sama

maka pihak yang satunya boleh membatalkan akad shirkah.
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4) Serikat wibawa atau shirkah wuju>h

Shirkah wuju>h yaitu kontrak antara dua orang atau lebih

yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

Kerja sama macam ini tidak memerlukan adanya modal harta

secara langsung ataupun tenaga secara langung sebagai modal

usaha. Oleh karenanya kerja sama ini dilakukan atas dasar

kredibilitas bisnis atau kepercyaan pebisnis lain kepada yang

bersangkutan yang dijadikan dasar dalam kerja sama ini.

Sedangakan untuk keintungan dibagi berdasarkan pada

kesepakatan, sementara pihak yang memberikan kredibilitas tidak

dikenai beban kerugian.66

Dalam shirkah wuju>h terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai

berikut:

a) Apabila akad yang dilakukan dalam bidang jualbeli maka jual

beli yang dilakukan termasuk jual beli tangguh, yaitu

pembayaran dilakukan tidak secara tunai melainkan secara

berjangka.

b) Dalam akad shirkah wuju>h juga terdapat akad wakalah yaitu

pemilik barang dagangan memebrikan kuasa kepada pebisnis

yang memiliki kridibilitas usaha untuk menjual barang

dagangan kepada mitranya.

c) Keuntungan harus dibagi secara bersama.

66 Ibid., 44.
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Adapun beberapa syarat dalam shirkah wuju>h, yaitu

sebagai berikut:67

a) Kedua belah pihak yang bersrikat hendaknya yaitu yang

mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan wakalah dan

kafalah

b) Keuntungan maupun kerugian dinyatakan secara tegas dalam

akta perjanjian.

Pembagian Shirkah tersebut dilakukan oleh ulama pada

umumnya, yaitu ulama Ma>likiyah dan Ulama Sha>fi’iyah adapun

menurut ulama lainnya membagi shirkah menjadi lima dan

sampai enam macam.

Adapun syarat-syarat shirkah uqud menurut Ulama

Hana>fiyah menetapkan shirkah yang berlaku umum termasuk

shirkah amlak, dan shirkah uqud dan syarat-syarat khusus bagi

shirkah uqud dalam pandangan ulama Hana>fiyah berisi tentang

wakalah dan pembagian keuntungan, yaitu bahwa dalam shikah

ukud terkandung akad wakalah sebab shirkah ukud bertujuan

untuk malakukan bisnis yang tidak mungkin dilakukan kecuali

jika terdapat akad dari masing-masing pihak. Oleh karennya

semua pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk memeberi

dan menerima kuasa untuk mengelola harta shirkah. Dalam hal

pembagian keuntungan yang diperbolehkan dalam shirkah ukud

67 Ibid., 45.
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harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing pihak. Apabila

dalam hal pembagian keuntungan tidak dibagi berdasarkan pada

proporsi modal masing-masing pihak maka dapat dikatakan

shirkah tersebut termasuk fasid. Maka masing-masing pihak tidak

boleh menyatakan jumlah tertentu seperti seratus ribu, satu juta,

dan stserusnya, tetapi harus dinyatakan dalam bentuk seperti

setengah, sepertiga ataupun seperempat.

6. Pembagian Keuntungan Dalam Shirkah

Keuntungan harus dinilai besaran jumlahnya sesuai dengan

proporsi modal. Hal ini untuk mempertegas dasar perjanjian shirkah itu

sendiri. Dalam menentukan proporsi keuntungan para ulama berneda

pendapat, yaitu:

a) Keuntungan dibagi diantara anggota atau pihak yang bersyarikat,

pembagian keuntungan dinyatakan dengan jelas ketika akad,

misalnya seperdua, sepertiga atau setengah dan sebagainya68

b) Menurut pendapat madhab Maliki dan Madhab Syafi’i, keuntungan

harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal

yang disetorkan tanpa memandang bahwa pekerjaan yang dilakukan

oleh para mitra sama ataupun tidak.

c) Menurut ulama Hanafi dan Hambali menyetujui pembagian

keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra

telah menentukan syarat-syarat tertentu dalam kontrak.

68 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 94.
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7. Berakhirnya shirkah

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan shirkah akan berakhir

apabila terjadi hal-hal berikut:

a) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak

yang lainnya sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela

sama rela dari keua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk

dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginfinkannya lagi.

Hal ini menunjukan pencabutan krelaan shirkah oleh salah salah satu

pihak.

b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian

mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah

lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja

shirkah berjalann terus pada anggota-anggota yag masih hidup.

Apabila ahli waris nggota yang minggal mengehndaki turut serta

dalam shirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli

waris yang bersangkutan.

d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengapunan, baik karena boros

yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun

sebab yang lainnya.

e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi

atas harta yng menjadi saham shirkah. Pendapat ini dikemukakan

oleh madzab Ma>liki, Sha>fi’i, Hamba>li, Hana>fi berpendapat bahwa



57

keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjnjian yang dilakukan

oleh yang bersangkutan.

f) Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atau nama

shirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran

harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang

menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya

lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi,

maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.

Apabila harta lenyap setelah terjadi percampurang yang tidak bisa

dipisahkan lagi, maka hal ini menjadi risiko bersama. Kerusakan

yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama apabila ada

sisa harta, shirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang

masih ada.

C. Penetapan Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga

Dalam kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan

harga adalah jumlah uang atau  alat tukar lain yang senilai, yang harus

dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pasar

tertentu.69 Harga menurut Ridwan Sudayat adalah nilai pertukaran antara

barang yang satu dengan barang yang lainnya. Sedangkan harga menurut

Murti dan John harga merupakan satu-satunya komponen yang

69 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2005).
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menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing

mix menunjukan biasanya.

Harga nerupakan salah satu variabel dari pemasaran atau

penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala

bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan

dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Harga

menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang

terlalu mahal maka dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku,

dan sebaliknya jika harga suatu barang dijual dengan harga yang murah

maka akan mengakibatkan jumlah keuntungan yang sedikit.

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa,

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang sangat fleksibel,

artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan naik turunnya harga dalam

pemasaran menjadi sangat lumrah sekali harga bisa saja setiap saat

berubah tergantung pada jumlah permintaan yang ada dipasaran.

Harga dalam fikih islam dikenal dengan dua istilah berbeda

mengenai suatu barang, yaitu at-thaman dan as-si’ir. At-thaman adalah

patokan harga suatu barang, sedangkan as-si’ir adalah harga yang berlaku

secara aktual yang ada di pasar.70 Ulama Fikih membagi as-si’ir menjadi

dua macam, yaitu yang pertama harga yang berlaku secara alami,

70 Rosalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah ( Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 379.
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artinnya penetapan harga tersebut tanpa adanya campur tangan

pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang atau jasa

dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungan. Kedua

harga suau komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah setelah

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun

bagi produsen serta melibatkan keadaan ekonomi yang riil dan daya beli

masyarakat, penetapan harga oleh pemerintah disebut dengan at-tas’ir al-

jabbari.71

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-adl) termasuk

penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang

maknanya menuju harga yang adil, diantara lain si’ru al-mithl, thaman al

-mithl, dan qimah al-adl. Istilah qimah al adl (harga yang adil) pernah

digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi

pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka

dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil

atau qimah al-adl. 72

Harga yang adil telah menjadi pegangan mendasar dalam

transaksi muamalah dalam Islam. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus

dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen syariat

71 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)
(Jakarta:Gema Insani, 2003), 90.

72 Veithzal Riva’i Zainal, dkk, Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis
Dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah Saw (Jakarta:PT Bumi Aksara,
2017), 430.
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Islam terhadap keadilan yang menyuluruh. Secara umum harga yang adil

berarti tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga

merugikan salah satu  pihak dan menguntungkan pihak yang lain.73

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan

sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa dimana

kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut

haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit,

lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan

oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Dalam penetapan harga berapapun besarnya tingkat laba maupun

keuntungan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan

kedhaliman dalam praktik pencapainnya, maka hal tersebut dibenarkan

syariat sehingga mencapai margin 100% dari modal bahkan berlipat

lipat.74 Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada

dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam

bermuamalah hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29:

73 Ibid., 130-131.
74 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 26.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”.75

Berdasarkan ayat diatas dengan tegas melarang manusia untuk

memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil

sehingga dapat menimbulkan kedhaliman pada orang lain maupun

dirinya sendiri. Islam telah memerintahkan untuk melakukan transaksi

perniagaan dengan saling ridho diantara kamu yakni diantara kedua belah

pihak.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan

harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur‘a>n. Adapun dalam hadith

Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya

dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi

tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas‘ir al-

75 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahan (bandung: Cv Penerbit J-Art,
2005), 97.
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jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-

mursalah (kemaslahatan).76

Artinya: Dari Anasbin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, ‚Wahai

Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu

Rosulullah SAW bersabda‚ sesungguhnya Allah yang menetapkan harga,

yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu

dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku

karena kezhaliman dalam darah atau harta. (HR. Abu Dawud).77

Dari hadith tersebut ketetapan dari suatu harga itu diserahkan

kepada mekanisme pasar yang alamiah, hal ini dapat dilakukan apabila

pasar sedang dalam keadaan normal tetapi bila pasar dalam keadaan yang

tidak sehat yakni terdapat kezaliman seperti adanya kasus penimbunan,

riba, dan penipuan maka hendaknya pemerintah untuk menentukan harga

yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini

pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan harga apabila terjadi

kericuhan atau kezaliman di pasar.

3. Penetapan Harga Dalam Islam

Bisnis Islam merupakan bisnis yang dalam praktiknya

menganjurkan persaingan yang sehat berasarkan nilai moralitas Islam.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam berbisnis atau dalam

76 Setiawan, Fikih, 91
77 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam (Bndung: Jabal, 2007),

354.
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perniagaan, begitupun dalam penetapan harga, harga yang adil adalah

harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga

merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak lain, karenanya

harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya, penjual

mendapatkan keuntungan dan pemebeli mendapatkan mafaat yang setara

dengan harga yang dikeluarkan.

Harga menurut Al-Ghaza>li> sepanjang tulisannya, ia berbicara

mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-

praktik pasar” sebuah konsep yang pada kemudian hari dikenal sebagai

ath-thaman al-adil (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim.

Ath-thaman merupakan harga yang dapat dipermainkan para

pedagang. Ulama fiqh mengemukakan syarat ath-thaman sebagai

berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara

hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila

barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu

pembayarannya pun harus jelas waktunya.78

78 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 196.
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c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan

barang (al-muqa>yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar

bukan barang yang diharamkan shara’.79

79 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119
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BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA

UD. SUMBER REJEKI DENGAN PEMASOK KAYU GELONDONG

DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN TEGALOMBO

KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran  Umum Dusun Krajan Desa Tegalombo Pacitan

1. Kondisi Geografis

Desa Tegalombo terletak di Kecamatan Tegalombo Kabupaten

Pacitan. Desa Tegalombo dilintasi oleh sungai Grindulu yang merupakan

sungai terbesar dan terpanjang di Kota Pacitan Desa Tegalombo

merupakan salah satu dari sebelas desa di Kecamatan Tegalombo yang

terletak KM 34 kearah timur dari arah Pacitan. Dan 0 KM dari kota

Kecamatan Tegalombo. Luas wilayah Desa Tegalombo kurang-lebih

1.934,63 Ha. Adapun batas-batas Desa Tegalombo sebagai berikut

Tabel I Batas Wilayah Desa Tegalombo

No Batas Wilayah Perbatasan

1 Wilayah utara Desa Kledung Kecamatan Bandar

2 Wilayah Selatan Desa Kasihan

3 Wilayah Timur Dusun Ngasem Desa Pucangombo

4 Wilayah barat Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo

Sumber: Data Kependudukan Desa Tegalombo 2019.80

80 Data kependudukan Desa Tegalombo 2019.
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Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kledung Kecamatan Bandar

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo

sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucangombo/Ploso Kecamatan

Tegalombo sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan

Tegalombo. Desa Tegalombo terbagi menjadi tiga dusun. Tiga dusun

tersebut adalah:

a. Dusun Krajan.

b. Dusun Ringin Asri.

c. Dusun Bari.

Jumlah penduduk Desa Tegalombo tergolong lebih banyak berjenis

kelamin perempuan untuk mempermudah pendataan maka pemerintah

Desa Tegalombo dalam mendata semua penduduk dibedakan dalam

kelompok umur. Lebih jelasnya dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Tegalombo

No Jenis kelamin Jumlah

1 Laki-laki 1.992 jiwa

2 Perempuan 2.027 jiwa

Jumlah 4.019 jiwa

Sumber: Data Kependudukan Desa Tegalombo 2019.81

Desa Tegalombo merupakan wilayah dengan daerah pegunungan

sehingga sebagian besar wilayah ini adalah  hutan. Pada umumnya

penduduk sekitar memanfaatkan  lahannya untuk berccocok tanam

81 Data Kependudukan Desa Tegalombo 2019.
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dengan berbagai jenis tanaman, namun sebagian besar lahan pertaniannya

hanya di tanami dengan berbagai jenis pohon seperti pohon jati, akasia,

mahoni, sengon laut dan lain-lain. Pemukiman penduduknya sebagian

besar berada tepat di lereng-lereng gunung dan berada di tepi jalur utama

penghubung Kota Ponorogo dengan pusat Kota Pacitan meskipun

demikian Desa Tegalombo tergolong desa yang maju.

2. Keadaan Perekonomian

Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan secara

umum tingkat perekonomianya bisa dikatakan sebagai desa yang memiliki

tingkat ekonomi yang baik mayoritas penduduk Desa Tegalombo bermata

pencarian sebagai petani dan buruh hal ini didukung dengan kontur tanah

yang subur dan lahan pertanian yang luas sehingga sebaian besar

masyarakat desa tegalombo berprofesi sebagai tani dengan menanam

berbagai jenis tanaman, baik untuk konsumsi sehari-ahari maupun sebagai

tabungan dimasa mendatang sebagaimana contohnya sebagian besar lahan

digunakan untuk menanam berbagai macam pepohonan seperti jati, akasia,

sengon laut dan lain-lain.

Selain sebagian masyarakat Desa Tegalombo berprofesi sebagai

petani, perekonomian di Desa Tegalombo ditopang oleh sumber-sumber

ekonomi lainya seperti pedangang, buruh, pegawai Negeri, juga sebagai

penambang pasir dan batu sungai.
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3. Profil UD. Sumber Rejeki

Perjanjian kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok

kayu gelondong yang akan dilakukan penelitian dalam skripsi ini berada di

UD. Sumber Rejeki di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan. UD. Sumber Rejeki merupakan kegiatan usaha dagang

yang bergerak disektor jual beli kayu gelondong yang berada di Desa

Tegalombo tepatnya di Dusun Krajan Tegalombo Kabupaten Pacitan

kurang lebih sekitar 300m dari Kecamatan Tegalombo dan berada tepat

dijalan Pacitan menuju Ponorogo.  UD. Sumber Rejeki dapat dikataan

sebagai usaha dagang yang terbesar didaerah tersebut, dikarenkan usaha

tersebut lebih besar dan memiliki beberapa mitra kerja yang ada

diberbagai wilayah,  sehingga usaha tersebut lebih maju dan lebih besar

dibandingkan dengan usaha-usaha yang sama lainnya. Seperti yang

disampaikan oleh bapak Gianto pemilik UD. Sumber Rejeki

”Usaha ini sudah berdiri sejak lama mas, pada awalnya yang
merintis dari bawah sampai seperti ini itu orang tua saya mas, jadi
saat ini saya hanya meneruskan usaha orang tua saya saja, orang-
orang yang dulunya ikut usaha bersama orang tua saya sekarang
ikut dengan saya mas karena yang megang usaha ini sudah saya,
orang yang ikut kerja sama dengan saya itu sebagian besar yang
mensuplai kayu-kayu disini mas”.82

UD. Sumber Rejeki sudah berdiri sejak lama hampir kurang lebih

20 tahunan, pada  awalnya usaha dagang tersebut yang merintis adalah

orang tua dari bapak Gianto yaitu bapak Yaidi, dan kini yang memegang

dan menjalankan usaha tersebut adalah bapak Gianto. Usaha dagang

82 Gianto, Wawancara (Tegalombo 28 Februari, 2019).
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tersebut dijalankan secara turun-temurun sebelumnya usaha dagang ini

yang mengelola ialah bapak Gianto dan adiknya yaitu bapak Yatno namun

setelah dari situ bapak Yatno memilih untuk mendirikan usaha bengkel

kendaraan sehingga saat ini hanya bapak Gianto saja yang menjalankan

dan mengelola usaha tersebut.

Usaha yang dikelola bapak Gianto sampai saat ini mampu berjalan

terus dikarenakan keuletan dan kegigihan dalam mengelola serta adanya

mitra kerja yaitu para pemasok sebgaimana disampaikan bapak  Gianto

bahwa selama ini usaha tersebut tetap berjalan salah satu faktornya karena

adanya kerja sama dengan para pemasok kayu gelondong yang terus

mensuplai kayu-kayu gelondong kepadanya.

B. Akad Kerja Sama Antara UD. Sumber Rejeki Dengan Pemasok Kayu

Gelondong Di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten

Pacitan

Akad adalah salah satu inti dari proses berlangsungnya kerja sama,

karena kerja sama tidak akan ada dan berjalan jika tanpa adanya akad terlebih

dahulu. Akad dapat dijadikan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara

para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. Adapun akad kerja sama

antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di Desa

Tegalombo yang akan diteliti oleh peneliti kali ini ialah kerja sama kemitraan

yang mana terdapat kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok
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kayu gelondong dalam hal permodalan dan kerja sebagimana dijelaskan oleh

bapak Gianto selaku pemilik UD. Sumber Rejeki.

Bapak Gianto menjelaskan bahwa : “Pada awalnya kerja sama
tersebut dilakukan karena salah seorang pemasok kayu gelondong ini
kekurangan modal kemudian datang kesini dia cerita bahwa ingin
menjalankan usaha jual beli kayu tapi kekurangan modal lalu meminta
kepada saya untuk bekerja sama dengan sistem kerja sama modal dari
pmasok dan sebagian lagi dari saya mas, lalu ada beberapa
kesepakatan dari perjanjian kerja itu yang pertama modal dari masing-
masing pihak ada, kayu yang diperoleh disetorkan kesini, terus
keuntungan itu berdasarkan pada jumlah dan kualitas kayu gelondong
jadi kayu yang disetorkan itu saya beli mas, kalau untuk risiko jika
terjadi kerugian kita tanggung bersama selama kerugiannya itu jelas
bukan karena disengaja mas, pada intinya kerja sama ini saling
menolong mas dan kepercayaan saja”.83

Dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok yang

dijelaskan oleh bapak Gianto yaitu menggunakan akad secara lisan dan

menggunkan prinsip saling percaya, kemudian secara teknis kerja sama

tersebut disampaikan oleh Bapak Boiran selaku pemasok kayu gelondong

“Gini mas saya ikut di UD. Sumber Rejeki itu sudah lama mas
awalnya saya datang langsung menemui pihak UD. Sumber Rejeki
kemudian saya meminta untuk bekerja sama dan meminta tambahan
modal usaha, karena modal yang saya miliki kurang untuk usaha
membeli kayu dengan jumlah yang banyak mas, untuk
kesepakatannya itu modal sebagian dari saya sendiri mas sebagian lagi
dari UD. Sumber Rejeki, dari modal itu saya gunakan untuk membeli
kayu yang sudah ditawarkan sebelumnya kepada saya mas, terus nanti
kayunya setelah saya tebang kemudian saya kirimkan kepada UD.
Sumber Rejeki mas.”84

Lebih lanjut dijelaskan Bapak Sigit“Gini mas untuk kesepakatan
diperjanjian itu yang jelas saya mendapatkan modal dari UD. Sumber
Rejeki, nah dengan modal tersebut saya harus mengelolanya dengan
tepat mas, artinya modal tersebut harus saya gunakan betul-betul
untuk menjalakan usaha jual beli kayu mas, terus kemudian kayu
gelondong hasil dari modal tersebut itu diminta untuk disetorkan

83 Ibid.
84 Boiran, Wawancara,  (Ngreco, 28 Februari, 2019).
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kepada UD. Sumber Rejeki setelah siap untuk dikirim mas, yang
kemudian kayu gelondong tersebut akan dibeli oleh UD. Sumber
Rejeki. Nah kalau untuk UD. Sumber Rejeki yang pasti memberikan
modal sesuai dengan kesepakatan, terus memberikan arahan kepada
saya mas terkait dengan harga kayu, kemudian UD. Sumber Rejeki
yang akan menjual kepada pihak pembeli setelah saya setorkan kayu
gelondong yang sudah siap kirim mas”.85

Lebih lanjut dijelaskan juga oleh Bapak Tri Nurwoko beliau juga

pemasok kayu gelondong di UD. Sumber Rejeki terkait dengan teknis dalam

kerja ini dijelaskan bahwa:

“Mengenai teknis kerja sama saya dengan UD. Sumber Rejeki gini
mas, saya mengajukan permodalan kepada UD. Sumber Rejeki
semisal saya mendapat tawaran dengan jumlah 20 pohon jati oleh
pemiliknya itu ditawarkan kepada saya seharga Rp. 11.000.000,
kemudian saya perkirakan total biaya kurang lebih Rp. 13.000.000
juta sedangkan modal yang saya miliki hanya Rp. 6.000.000 maka
saya meminta tambahan modal kepada UD. Sumber Rejeki mas
sekitar Rp. 7.000.000 untuk kekurangannya pas ketika saya meminta
modal itu saya juga menyampaikan mas berpa modal saya dan kira-
kira modal untuk membeli kayu tersebut berapa totalnya jadi jelas pas
perjanjian itu untuk modal masing-masing berapa dan untuk
keuntungan ya dengan sistem jual beli mas jadi saya setorkan
kemudian dibeli oleh UD. Sumber Rejeki. Tapi, kalau terjadi kerugian
ya kita sama-sama menanggung kerugian tersebut, alhamdulillah,
selama ini untuk kerugian itu jarang sekali mas ya tergantung
bagaimana kita memperkirakan saja harga ketika membeli terus proses
pengelolaanya saja mas.”86

Dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok

sebagaimana yang disampaikan oleh pemasok dapat dilihat bahwa secara

teknis perjanjian tersebut diawali oleh pemasok yang datang langsung ke UD.

Sumber Rejeki kemudian menjelaskan apa yang menjadi maksud tujuannya

datang kepada UD. Sumber Rejeki, dalam akadnya pemasok meminta untuk

bekerja sama, kerja sama tersebut meliputi kerja sama dalam hal permodalan

85 Sigit, Wawancara (Tegalombo, 28 Februari, 2019).
86 Tri Nurwoko, Wawancara (Tegalombo, 28 Februari, 2019).
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usaha dan pekerjaan dengan beberapa kesepakatan yang dicapai bahwa modal

dari masing-masing pihak kemudian saling percaya dalam pengelolaan

modal, keuntungan diperoleh dari kayu gelondong yang disetorkan dan untuk

risiko kerugian disepakati ditanggung bersama.

Keuntungan menjadi salah satu orientasi atau tujuan dalam suatu kerja

sama. Dalam praktiknya kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

pemasok di Desa Tegalombo tersebut sebagaimana penjelasan bapak Tri

Nurwoko mengenai besaran keuntungannya tidak berdasarkan pada

persentase modal, hanya saja keuntungannya berdasarkan pada penjualan

kayu gelondong oleh pemasok kepada UD. Sumber Rejeki, sebagaimana yang

dijelasan berikut ini:

“Untuk keuntungan waktu perjanjian tidak disebutkan mas, ya
karena kami belum tahu nanti berapa keuntungannya selain itu kan
keuntungan menyesuaikan dengan barangnya mas (kayu gelondong)
jadi keuntungan berdasarkan laba dari saya menjual kayu gelondong
kepada UD. Sumber Rejeki mas, untuk keuntungan UD. Sumber
Rejeki diperoleh dari penjualan kayu gelondong yang saya setorkan
yang kemudian oleh UD. Sumber Rejeki dijual kepada pihak luar mas
(pembeli) untuk besarnya keuntungan UD. Sumber Rejeki yang pasti
jelas untung banyak karena dia menjual dengan harga yang jauh lebih
tinggi ketimbang ketika membeli dari saya mas. Kalau untuk
keuntungan saya ya saya peroleh dari selisih penjualan kayu tersebut
mas jadi bukan dari pembagian laba dari modal itu mas, misalnya
modal keseluruhan saya Rp. 13.000.000  ini sudah termasuk biaya
operasionalnya, kemudian saya setorkan kepada UD. Sumber Rejeki
setelah dicek total seluruhnya mendapatkan Rp. 14.500.000 nah dari
selisih itu keuntungan saya mas sebesar Rp. 1.500.000 ini sudah
keuntungan saya sendiri tanpa dibagi dengan UD. Sumber Rejeki.87

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Sigit

87 Ibid.
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Sebagaimana penjelasan bapak Sigit selaku pemasok kayu
gelondong bahwa: “ terkait keuntungan yang saya peroleh selama ini
ya dari laba keseluruhan penjualan kayu gelondong yang saya
setorkan kepada UD. Sumber Rejeki itu mas dikurangi dengan semua
biaya-biaya yang saya keluarkan mas, jadi saya harus tepat untuk
memperkirakan harga beli pohon yang masih dihutan itu kemudian
biaya-biaya operasinalnya seperti biaya tebang pohonya itu juga saya
kerjakan kepada orang lain mas, biaya kuli angkutnya terus biaya
transportasi untuk keuntungan yang diperoleh UD. Sumber Rejeki ya
dari penjualannya kepada pembeli luar mas, kayu gelondongnya kan
disetorkan lagi kepada pihak luar jadi dari situ keuntungan UD.
Sumber Rejeki mas”.88

Didalam sebuah kerja sama selain berorienasi pada keuntungan untuk

masing-masing pihak tetapi juga risiko dalam kerja sama tersebut harus

dipertimbangkan hal ini untuk menghidnari adanya perselisihan ketika

nantinya terjadi kerugian, maka dengan hal tersebut perlu adanya kejelasan

mengenai penanggungan risiko jika terjadi dikemudian hari yaitu dengan cara

saling menanggung risiko jika suatu ketika terjadi hal demikian. Dalam hal

ini praktik yang terjadi pada kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo bahwa dalam perjanjiannya

akadnya sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Gianto

“Untuk risiko kerugian kita tanggung bersama mas, jadi kalau
pemasok mengalami kerugian saya juga membantu tetapi tidak
seluruhnya saya mengganti kerugiannya mas, sebagian lain
ditanggung sendiri oleh pemasok initinya saling jalan saja mas saya
jalan pemasok juga jalan jadi wes podo amrih mlakune”89. Hal lain
juga disampaikan bapak Tri Nurwoko:“kalau risiko kerugian ya sama-
sama saling menanggung kergian mas jadi misal saya rugi sekian tak
sampaikan ke UD. Sumber Rejeki nah nanti pasti nanti dia membantu
kerugian itu mas intinya saling tolong-menolong mas prinsipnya”90

88 Sigit, Wawancara (Tegalombo, 28 Februari, 2019).
89 Gianto, Wawancara (Tegalombo, 7 September, 2019).
90 Tri Nurwoko, Wawancara (Tegalombo, 7 September, 2019).



74

Dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok

meskipun kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan diawal akad bahwa

akan menjalankan segala ketentuan yang ada didalam perjanjian. Namun,

setelah peneliti menggali informasi secara mendalam terdapat kecurangan

yang dilakukan oleh pemasok yaitu menjual kayu ke pembeli lain tanpa

sepengetahuan pihak UD. Sumber Rejeki sebagaimana wawancara peneliti

dengan Bapak Tunasir

“Ada mas yang saya jual ke pembeli lain karena UD. Sumber
Rejeki tidak menerima kayu dengan jenis Akasia dan sengon laut, jadi
saya jual ke pembeli lain, kan kayu yang dijual oleh pemilik kepada
saya itu bermacam-macam mas semua saya beli saja yang penting
sudah patutlah mas kayu yang saya setorkan kira-kira kalau untuk
besaran modal yang diberikan oleh UD. Sumber Rejeki, jadi sebagian
modal yang diberikan saya belikan kayu lain kemudian saya jual ke
pembeli lain mas”.91

Disini muncul adanya salah satu pihak yang tidak amanah dalam

mengelola harta modal usaha yang telah diinvestasikan oleh pihak UD.

Sumber Rejeki yaitu membeli beberapa jenis kayu yang tidak diterima oleh

UD. Sumber Rejeki dan tanpa izin terlebih dahulu.

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan peneliti

menyimpulkan bahwa dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

pemasok kayu gelondong yang ada di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan menggunakan akad kerja sama yang mana

dalam akadnya disepakati untuk masing-masing pihak menyertakan modal

baik dalam bentuk harta maupun pekerjaan, kemudian UD. Sumber Rejeki

91 Tunasir, Wawancara (Tegalombo, 3 Maret, 2019).
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berkewajiban menerima semua kayu gelondong yang diperoleh oleh pemasok

dan menjamin permodalannya, sedangkan pemasok berkewajiban mengelola

penuh terhadap modal yang diterima, kemudian harus menyetorkan kayu

gelondong yang telah diperoleh kepada UD. Sumber Rejeki. Sedangkan

dalam hal keuntungan bahwa keuntungan dicari masing-masing artinya

keuntungan yang diperoleh oleh pemasok berdasarkan pada laba penjualan

kayu gelondong yang disetorkan kepada UD. Sumber Rejeki, sedangankan

keuntungan UD. Sumber Rejeki laba dari penjualan kayu gelondong yang

disetorkan kepada pihak pembeli lain kemudian risiko kerugian akan

ditanggung secara bersama.

C. Penetapan Harga Kayu Dalam Kerja Sama Antara UD. Sumber Rejeki

Dengan Pemasok Kayu Glondong Di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan

Harga merupakan imbalan yang diserahkan ketika terjadinya

kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan tersebut menjadi nilai

tukar atau harga dari suatu barang. Harga harus memberikan manfaat bagi

pihak penjual atau pihak pembeli secara adil sehingga penjual memperoleh

keuntungan secara normal dan pembeli juga memperoleh barang setara

dengan harganya. Penetapan harga adalah nilai yang digunakan dalam

menetapkan suatu barang yaitu, harga jual suatu barang atau jasa dari pihak

penjual kepada pihak pembeli disertai dengan larangan untuk menjual barang

atau jasa yang melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.
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Dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu di

Desa Tegalombo UD. Sumber Rejeki sebagai pihak pembeli sedangkan

pemasok sebagai pihak penjual, dalam praktiknya penetapan harga ditentukan

sepenuhnya oleh pihak UD. Sumber Rejeki sebagaimana yang disampaikan

bapak Gianto selaku pemilik UD. Sumber Rejeki sebagai berikut:

“Harga sudah saya tetapkan mas dan telah saya sampaikan ketika
perjanjian dulu, untuk perkubiknya itu beda-beda tergantung pada
kualitas kayu gelondongnya setiap kubik rata-rata berjumlah 100m,
untuk yang tipe A1 spesifikasi kayu dengan diameter batang kayu
20cm sampai 28cm perkubiknya itu Rp. 2.500.000, A2 diameter
batang kayu 29cm sampai 30cm itu perkubiknya Rp. 3.000.000 dan
A3 dengan diameter batang kayu 30cm keatas itu Rp. 4.000.000,
semua kayu gelondong saya cek ketika akan saya jual lagi mas karena
nantinya saya hanya tinggal menyerahkan jumlah kayu yang saya jual
ini ke pembeli, jadi tinggal tukar cek saja mas”.92

Lebih lanjut mengenai harga kayu gelondong perkubiknya

disampaikan oleh bapak Rizanur tentang harga kayu gelondong yang telah

disetorkan kepada UD. Sumber Rejeki yaitu:

“Harga sudah ditetapkan oleh pihak UD. Sumber Rejeki mas saya
hanya tinggal terima jadi hasilnya saja dan memang selama ini sudah
berjalan seperti ini mas jadi ya kalau dibilang untung ya untung mas
kalau saya tidak mendapat untung tentu saja saya sudah keluar dari
sana mas, teru gini mas ketika kayu yang saya setorkan itu sudah
dijual oleh UD. Sumber Rejeki biasanya dari sana menghubungi saya
mas untuk mengambil uangnya, untuk harganya ya harga yang
diberikan UD. Sumber Rejeki mas. Kalau untuk harga sendiri itu
bervariasi perkubiknya mulai harga Rp. 2.500.000 hingga Rp.
4.000.000 yaitu dengan tipe A1. Harga perkubiknya Rp. 2.500.000,
kemudian A2. Harga perkubiknya Rp. 3.000.000 dan A3. Harga
perkubiknya Rp. 4.000.0000 jadi ya kalau seperti saya ini harus pintar
ketika membeli dari pemilik yang menawarkan kepada saya mas
dengan harga yang murah sehingga ketika saya setorkan ke UD.
Sumber Rejeki saya dapat memperoleh laba yang lumayan”. Bapak
Rizanur juga menjelaskan bahwa “kayu gelondong yang telah saya
setorkan itu nanti tidak langsung dibayarkan uangnya mas, harus
menunggu beberapa hari karena kayu akan dicek ketika akan dijual

92 Gianto, Wawancara (Tegalombo, 28 Februari, 2019).



77

oleh pihak UD. Sumber Rejeki mas, dan saya baru akan menerima
hasilnya mas. Jadi cek kayu dan uangnya saya terima setelah kayu
gelondong yang saya setorkan dijual. Untuk harga kayu gelondong
selama ini saya ikut pihak UD. Sumber Rejeki saja mas, saya hanya
tinggal menerima ketentuan harga kayu dari sana mas ya sesuai yang
saya setorkan”.93

Dalam transaksinya kayu yang disetorkan oleh pemasok tidak

langsung dibayar oleh UD. Sumber Rejeki hal ini dikarenakan kayu

gelondong yang disetorkan itu tidak langsung dicek oleh pihak UD. Sumber

Rejeki pengecekan kayu baru dilakukan ketika akan dijual kembali kepada

pihak pembeli.94 Adapun harga kayu sepenuhnya telah menjadi ketentuan

UD. Sumber Rejeki dan pihak pemasok sifatnya disini hanya menyetujui apa

yang telah ditetapkan UD. Sumber Rejeki. Sementara dalam konteks jual beli

pada umumnya penetapan harga merupakan hasil dari pada proses tawar

menawar harga, yang mana harga yang menentukan adalah penjual serta

pembeli sifatnya hanya menyepakati ataupun menawar barang yang

ditawarkan penjual sehingga muncul kesepakatan harga yang adil.  Namun

berbeda dari hasil penelitian ini bahwa harga telah menjadi ketentuan sepihak

olehUD.

93 Rizanur, Wawancara (Ngreco, 3 Maret 2019).
94 Ibid.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA ANTARA

UD. SUMBER REJEKI DENGAN PEMASOK KAYU GELONDONG

DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN TEGALOMBO

KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Antara UD. Sumber

Rejeki Dengan Pemasok Kayu Glondong Di Desa Tegalombo Kecamatan

Tegalombo Kabupaten Pacitan

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad, akad menurut Syamsul

Anwar adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua

pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.95

Secara etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara

nyata maupun ikatan secara maknawi. Adapun kerja sama baik dalam modal

harta ataupun pekerjaan didalam Islam disebut dengan shirkah ‘ina>n. Shirkah

ina>n sendiri adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad

perjanjian dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta ataupun pekerjaan

dengan maksud mendapatkan keuntungan (profit sharing). Dalam shirkah

ina>n tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu

memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban

tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh,

sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan keuntungan akan dibagi dua sesuai

95 Syamsul, Hukum, 68.
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dengan persentase kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan

ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing saham.96

Untuk dapat tercapai sebuah akad agar menimbulkan hukum bagi para

pihak yang berakad tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sah akad

shirkah ina>n. Dalam hal ini rukun dan syarat sah akad shirkah ina>n yang

harus dipenuhi yaitu:

a) ‘a>qida>in (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Dua pihak yang melaksanakan transaksi hendaknya mempunyai

kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.

Demikian ini dapat terwujud apabila para pihak masing-masing berstatus

merdeka, balig dan cakap melaksanakan perjanjian.

b) Mawqu>d ‘alaih (Objek shirkah)

Yaitu berupa modal pokok shirkah atau suatu pekerjaan. Modal

pokok shirkah harus ada tidak boleh modal yang harta yang terhutang,

modal kendaknya yang dapat diserah terimakan pada saat

berlangsungnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan shara’.

c) S}i>ghah (lafaz akad ijab qabul)

S}i>ghah adalah suatu yang menunjukkan aspek suka sama suka

dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad perjanjian.

d) Besarnya keuntungan dan kerugian diketahui dengan penjumlahan yang

berlaku seperti setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya,

dalam hal pembagian keuntungan menurut Madzhab H}ana>fi dan Hanbali

96 Hadi, Fikih Muamalah, 39.



80

mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari

para pihak dibagi berdasarkan pada proporsi modal masing-masing.

Kedua, keuntungan bisa saja dibagi secara sama akan tetapi modal yang

dikontribusikan boleh saja berbeda. Ketiga, keuntungan bisa saja dibagi

secara sama akan tetapi modal yang dikontribusikan itu sama

Dalam praktiknya kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo bahwa para pihak yang

melakukan akad kerja sama telah dewasa, baligh dan telah cakap untuk

melakukan sebuah perjanjian, adapun dalam hal modal maupun pekerjaan

telah jelas disebutkan diawal akad bahwa modal dari kedua belah pihak baik

modal harta dan pekerjaan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, UD. Sumber Rejeki sebagai pihak pemberi modal dan

pengarahan terhadap mitranya sekaligus yang menjamin untuk mengambil

kayu gelondong setelah siap untuk dikirimkan, adapun pemasok sebagai

pihak pengelola harta serikat dan sekaligus pemilik modal tersebut.

Selanjutnya dalam hal keuntungan dalam kerja sama tersebut keuntungan

diperoleh dari laba penjualan kayu gelondong yang disetorkan oleh pemasok

kepada UD. Sumber Rejeki sedangakan UD. Sumber Rejeki memperoleh

keuntungan dari laba penjualan kayu gelondong kepada pihak lain dengan

kata lain bahwa keuntungan tidak berdasarkan pada proporsi modal masing-

masing pihak melainkan keuntungan diperoleh oleh masing-masing pihak

dari laba penjualan kayu gelondong tersebut, yang selanjutnya mengenai
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risiko kerugian ditanggung secara bersama oleh UD. Sumber Rejeki dan

pemasok.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti  diatas maka peneliti

menyimpulkan bahwa akad kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

pemasok kayu gelondong merupakan kerja sama kemitraan didalam Islam

disebut dengan shirkah ina>n yang mana para pihak sama-sama memberikan

kontribusi modal masing-masing dan dalam hal pengelolaannya baik UD.

Sumber Rejeki maupun pemasok turut andil meskipun pemasok dalam hal ini

memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan UD. Sumber Rejeki

dalam shirkah ina>n tidak ada keharusan modal harus sama jumlahnya, boleh

satu memiliki saham atau modal lebih besar dari pihak lainnya. Demikian

juga, dengan beban tanggungjawab dan kinerja, boleh pihak yang satu

bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan dalam

hal keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan persentase kesepakatan,

apabila keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai

dengan persentase masing-masing saham97, pada praktiknya keuntungan

dalam kerja sama tersebut tidak dibagi secara proporsional atau sesuai

dengan modal maupun pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak

melainkan keuntungan yang diperoleh disini dari laba penjualan kayu

gelondong, sehingga hal ini dapat menjadikan tidak sahnya akad kerja sama

tersebut. Kemudian dalam hal penanggungan risiko kerugian dalam shirkah

ina>n disyaratkan adanya kesamaan dalam menanggung risiko artinya kedua

97 Hadi, Fikih, 39.
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belah pihak sama-sama menanggung risiko kerugian sebagaimana dalam

kesepakatan perjanjian yang dilakukan, dalam praktiknya jika terjadi risiko

kerugian dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok

ditanggung bersama sehingga dalam penanggungan risiko sudah sesuai

dengan shirkah ina>n. Dengan demikian akad kerja sama antara UD. Sumber

Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo belum

sepenuhnya sah menurut hukum Islam hal ini dikarenakan belum sepenuhnya

memenuhuhi akad shirkah ina>n yang mana keuntungan harus jelas disepakati

pada saat terjadinya akad kerja sama baik pembagian keuntungan seperti

setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebaginya, menurut Abu> H}ani>fah}

bahwa keuntungan megikuti besaran modal yang diinvestasikan oleh masing-

masing mitra. Sehingga dapat disimpukan akad perjanjian tersebut belum

sesuai dengan hukum Islam dalam konteks akad shirkah ina>n maka akad

tersebut dapat dikatakan akad yang tidak shahih yaitu akad yang tidak

memenuhi salah satu rukun maupun syarat sah akad shirkah ina>n.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Kayu

Dalam Kerja Sama Antara UD. Sumber Rejeki Dengan Pemasok Kayu

Glondong di desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Harga menurut Imam Syafi’i adalah sesuatu yang direlakan pada saat

berlangsungnya transakasi akad, baik lebih besar, lebih sedikit ataupun sama

dengan nilai barang. Pada umumnya harga dijadikan nilai tukar suatu barang

yang telah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.98 Sebagaimana

98 Racmat, fikih, 87.
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dalam hal jual beli pada umunya harga merupakan hasil penawaran antara

penjual dan pembeli, biasanya harga ditentukan oleh pihak penjual kemudian

pihak pembeli menyepakati harga yang ditawarkan ataupun menawar harga

sehingga muncul kesepakatan harga yang sesuai dengan kesepakatan antara

penjual dan pembeli. Harga dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua

istilah berbeda, yaitu as-si’r dan Ath-thaman. As-si’r merupakan harga yang

berlaku secara aktual dalam pasar. Sedangkan ath-thaman merupakan

patokan harga suatu barang yang ditentukan oleh  produsen dan konsumen

dan tidak ada intervensi dari pemerintah.99

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penetapan harga dalam

konteks ath-thaman yang mana ulama Fikih sepakat bahwa syarat ath-

thaman, yaitu sebagai berikut:

1. Harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas

jumlahnya hal ini untuk menghindarkan dari gharar (ketidakjelasan) agar

tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi, ataupun apabila

pembayaran ditangguhkan maka pembayaran harus jelas kapan

waktunya.

3. Seandainya jual beli itu dilakukan dengan cara menukar barang maka

barang yang menjadi nilai tukar harus jelas dan bukan yang diharamkan

shara’

99 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual (Menjawab Tuntas Masalah Kontemporer)
(Jakarta:Gema Insani, 2003), 90.
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Dalam transaksi muamalah keadilan menjadi suatu nilai terpenting,

begitupun dalam penetapan suatu harga harus mencerminkan nilai-nilai

keadilan agar tidak menimbulkan ked{aliman atau penindasan sehingga dapat

menjadikan salah satu pihak  dirugikan dan menguntungakan pihak yang lain.

Ibn Taymiyyah mendefiniskan laba yang adil sebagai laba normal yang

secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan

orang lain. Islam melarang praktek juak beli yang mengandung tipu daya

hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipar-lipat, karena dapat merugikan

pihak pembeli.100 Harga haruslah mencerminkan manfaat baik bagi penjual

maupun bagi pembeli yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal

sedangkan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga barang

yang dibayarkan.101

Dalam praktiknya penetapan harga kayu gelondong antara UD.

Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong di Desa Tegalombo

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bahwa harga sebagaimana yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu harga kayu gelondong ditentukan

sepihak oleh UD. Sumber Rejeki yang mana tidak melibatkan pemasok untuk

melakukan proses tawar-menawar mengenai harga yang akan diberikan.

Harga yang diberikan oleh UD. Sumber Rejeki merupakan harga berdasarkan

pada kualitas kayu yang disetorkan oleh pemasok. Dalam praktiknya selama

ini pemasok hanya mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan oleh UD.

100 Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), 360.

101 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), 286.
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Sumber Rejeki baik dari segi penentuan ukuran dan kualitas kayu maupun

harga kayu gelondongnya dan dalam hal ini pemasok merasa tidak keberatan

dan tidak dirugikan karena karga yang diberikan merupakan harga yang telah

disesuaikan dengan jumlah dan kualitas kayu gelondong yang telah

disetorkan pemasok.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga

yang dilakukan oleh UD. Sumber Rejeki terhadap harga kayu gelondong yang

disetorkan pemasok sudah sesuai dengan konteks ath-thaman dalam hukum

Islam karena harga yang telah diberikan disesuaikan dengan kualitas dan

jumlah kayu yang disetorkan oleh pemasok selain itu pemasok tidak merasa

dirgugikan dan menerima apa yang menjadi ketentuan harga dari UD. Sumber

Rejeki, jika dilihat secara mendalam bahwa harga tersebut merupakan harga

yang adil dikarenakan harga yang diberikan disesuaikan dengan jumlah dan

kualitas barang, selain itu proses transaksi dilakukan secara jelas dan tidak

bertentangan dengan shara’ . Sehingga transaksi tersebut sah dalam konteks

ath-thaman.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap kerja

sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu gelondong (Studi di

Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan) peneliti

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan pemasok kayu

gelondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten

Pacitan dilihat dari segi normatif  hukum Islam merupakan bentuk kerja

sama shirkah ina>n yang mana dalam pelaksanaanya kedua belah pihak

saling berkontribusi dalam permodalan. Akan tetapi, dalam kerja sama

tersebut jika dilihat secara mendalam belum sesuai dengan hukum Islam

hal ini bisa dilihat dari tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam

shirkah ina>n yaitu dalam hal pembagian keuntungan yang mana tidak

berdasarkan pada proporsi modal masing-masing pihak melainkan

menggunakan sistem jual beli yang mana keuntungannya diperoleh dari

laba penjualan kayu gelondong, ini artinya keuntungan dicari oleh

masing-masing pihak sedangkan dalam shirkah ina>n keuntungan

merupakan pembagian laba yang disesuaikan pada proporsi modal

masing-masing pihak.

2. Penetapan harga dalam kerja sama antara UD. Sumber Rejeki dengan

Pemasok Kayu Glondong di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo
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Kabupaten Pacitan dalam praktiknya sudah sesuai dengan konteks ath-

thaman dalam Islam dimana harga sudah disepakati oleh kedua belah

pihak dan disesuaikan dengan kualitas kayu gelondong yang disetorkan

oleh pemasok kemudian pemasok tidak merasa keberatan maupun

dirugikan maka artinya telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Sehingga tercipta harga secara adil.

B. SARAN

Di akhir penulisan skripsi ini penulis berharap adanya pembaharuan

terkait dengan sistem kerja sama antara UD. Sumber rejeki dengan pemasok

kayu gelondong di Desa Tegalombo

1. Diharapkan dapat melaksanakan kemitraan yang berdasarkan pada

hukum Islam sehingga tidak akan muncul adanya salah satu pihak yang

dirugikan. Dengan demikian kemitraan yang dibangun dapat dengan

terus menerus terjaga dan dapat meningkatkan perekonomian bagi para

pihak maupun masyarakat sekitar.

2. Mengenai pembagian keuntungan hendaknya keuntungan didasarkan

pada pembagian yang jelas dalam artian keuntungan disebutkan berapa

beserannya seperti setengah, seperempat atapun sepertiga sehingga

masing-masing pihak dapat mengetahui berapa besaran keuntungan yang

akan dimiliki terlepas dari itu sikap menjungjung tinggi konsep keadilan

dan transparansi harus dipegang erat-erat kedua belah pihak agar tidak

menimbulkan adanya ketidakjelasan (gharar)
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3. Dalam hal penentuan harga hendaknya harga merupakan hasil

kesepakatan kedua belah pihak dalam artian harga ditentukan oleh pihak

penjual kemudian disepakati oleh pembeli ataupun sampai adanya

kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yaitu pemasok dan UD.

Sumber Rejeki.
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