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ABSTRAK 

Faishal Arifin, Moh. 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi di 

Bintang Swalayan Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag. 

Kata kunci: Investasi, Hukum Islam, shirka>h. 

Dalam kegiatan di masyarakat kita pasti saling bekerjasama karena kita 

adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

kita dan orang lain pun juga sebaliknya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtif saja tetapi dalam kebutuhan berusaha mencari keuntungan jg butuh 

kerjasama orang lain. Kerjasama dalam Islam atau dalam hal ini kerjasama 

musharakah/shirka>h (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang 

pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Shirka>h dapat 

didefinisikan sebagai ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam 

hal modal dan keuntungan. Kerjasama seperti ini terjadi dalam praktik 

pengembangan Bintang Swalayan Ponorogo dalam menghimpun modal berupa 

investasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik investasi 

di Bintang Swalayan Ponorogo apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam dalam akad kerjasama investasi di Bintang Swalayan Ponorogo? (2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama investasi di 

Bintang Swalayan Ponorogo? 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan 

dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih 

menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari 

data lapangan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, akad investasi di 

Bintang Swalayan Ponorogo tersebut adalah shi>rkah mud}a>rabah yaitu kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal 

usaha disediakan oleh pihak tertentu (sa>hib al-ma>l), sedangkan pihak lainnya 

(mud}a>rib) menjalankan usaha. Kedua, Dalam bagi hasil dalam investasi Bintang 

Swalayan Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam shi>rkah 

mud}a>rabah, keuntungan dibagi antara sahi>b al-ma>l dengan mud}a>rib, sesuai 

dengan kesepakatan berupa bagian tertentu dari seluruh keuntungan yang ada.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama rahmatal lil’alamin yang mengatur semua aspek 

kehidupan manusia yang salah satu bidang yang diatur adalah mengenai 

masalah aturan atau hukum, baik yang mengatur individual maupun sosial. 

Artinya hukum Islam tidak hanya berlaku untuk seorang individu saja, tetapi 

juga mengatur kegiatan berkeluarga sampai sosial masyarakat.1 

Dalam kegiatan di masyarakat kita pasti saling bekerjasama karena 

kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan kita dan orang lain pun juga sebaliknya. Bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif saja tetapi dalam kebutuhan berusaha 

mencari keuntungan juga butuh kerjasama orang lain.  

Kerjasama dalam Islam atau dalam hal ini kerjasama musharakah 

(kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya 

menurut perjanjian yang telah disepakati). Musharakah dapat didefinisikan 

sebagai ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal 

dan keuntungan.2 Kerjasama seperti ini sekarang sering dilakukan oleh 

masyarakat, baik di desa maupun di kota, sehingga tidak dapat dihindari jika 

suatu saat akan terjadi permasalahan di dalamnya. Untuk menjauhkan dari 

                                                 
1Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 

2012), 3. 
2 Tahir Azhary, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), 127. 
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permasalahan-permasalahan yang akan timbul maka Islam mengatur dengan 

rinci dan seksama sehingga ketika kegiatan kerjasama, manusia mampu 

berinteraksi sesuai apa yang telah diatur dalam Islam dan terhindar dari 

kegiatan penipuan yaitu tindakan mengelabuhi oleh satu pihak terhadap pihak 

lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya 

memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan 

memberikan perizinannya.3 

Islam memperbolehkan akad kerjasama seperti yang disebutkan 

dalam QS. Shad ayat 24 : 

َنَِعاِجهََِقَاَلَ َإََِلٰ ََنۡعَجتَِك َبُِسَؤاِل ََظلََمَك َلََقۡد ََۦ  َِن َم  ََكثرِٗيا ََلَۡبِِغََٱۡۡلَُلَطآءَِِإَونَّ

َ ََبۡعٍضَإَِّلَّ ٰ ِينَََبۡعُضُهۡمَلََعَ ٰلَِحٰتََِءاَمُنواَْوََعِملُواََْٱَّلَّ ََداوََُٱلصَّ َوَظنَّ اَُهۡمَۗۡ َدَُۥَوقَلِيٞلَمَّ

ُٰهَفََ نََّماََفَتنَّ
َ
ََراكًِعاَۥَفَرََربَّهَُٱۡسَتغَۡأ نَاَب۩ََوََخرَّ

َ
٢٤َََوأ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud 

mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.4 

                                                 
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 169. 
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-

Hidayah, 1998), 735. 
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Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan 

secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada 

periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan 

atau pengakuan terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh 

para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati 

dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingat.5 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di 

antara para mitra. Pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i bahwa 

keuntungan harus dibagi secara proporsional sesuai modal yang disetorkan 

tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para 

mitra sama atau tidak sama. Menurut mereka, keuntungan adalah hasil modal. 

Karenanya keuntungan itu harus proporsional. Berbeda dengan mazhab 

Hanafi dan mazhab Hambali, mereka menyetujui pembagian keuntungan 

yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-

syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada 

pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil 

interaksi modal dan kerja. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan 

peran pengalaman, keahlian, jaringan dan efisiensi dalam mencapai 

keuntungan. 6 

                                                 
5 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: 

Citra Media, 2006), 70. 
6 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 157. 
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Praktik kerjasama ini dilakukan salah satu swalayan ritel yang ada di 

Ponorogo yaitu Bintang Swalayan. Untuk memenuhi modal yang diperlukan 

untuk membangun sebuah swalayan, manajemen Bintang Swalayan menjual 

saham kepada masyarakat umum dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu 

rupiah) per lembar saham dan persyaratan tertentu. Pada tahun 2015 terjual 

15.572 lembar saham yang dibeli oleh masyarakat yang ada di Ponorogo. 

Sampai tahun 2017 tercatat ada 21.269 lembar saham yang terjual. Sampai 

tahun ini Bintang Swalayan mempunyai beberapa cabang yang tersebar di 

Kabupaten Ponorogo, Kediri dan Tulungagung.7 

Swalayan ini didirikan atas modal bersama, maka keuntungan yang 

didapatkan dalam penjualan barang di Bintang Swalayan dibagi kepada 

seluruh pemegang saham. Pembagian hasil atas kerjasama investasi di 

Bintang Swalayan mempunyai presentasi yang telah disepakati. Nisbah bagi 

hasil di Bintang Swalayan Ponorogo yaitu 50% untuk pemegang saham, 15% 

untuk pengembangan usaha, 3% untuk PWNU, 7% untuk PCNU setempat, 

15% untuk MWCNU setempat, 8% untuk kesejahteraan SDM, dan 2% untuk 

Operasional Tim Kemandirian. 

Tetapi dalam prakteknya para pemegang saham sebagian belum 

mengetahui bagaiamana akad yang berlaku dalam kerjasama tersebut, 

bagaimana hukum kerjasama tersebut serta pembagian hasilnya bagaimana. 

Hal ini harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, yang dilandaskan 

                                                 
7 Badiah, Hasil wawancara, 24 Desember 2018 
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pada rukun akad (perjanjian) yaitu siapa subjek/pelaku akad, apa objek akad, 

apa subtansi akad dan bagaimana serah-terimanya.8 Semua rukun ini harus 

terpenuhi dan dipahami agar kedua belah pihak tidak terjadi salah paham. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis menarik kesimpulan 

dengan judul maslah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi 

Di Bintang Swalayan Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad investasi di Bintang 

Swalayan Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam investasi di 

Bintang Swalayan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis dan memahami akad investasi di Bintang Swalayan 

Ponorogo ditinjau dari hukum Islam. 

2. Untuk menganalisis dan memahami bagi hasil dalam investasi di Bintang 

Swalayan Ponorogo ditinjau dari hukum Islam 

D. Manfaat Penelitian 

                                                 
8 Ismail Nawawi, 22-26 
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Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan nilai dan 

manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi 

penulis sendiri dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Islam dan 

praktik investasi yang ada di masyarakat dengan akad shirkah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan, hasil penelitian ini semoga juga dapat 

digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan informasi 

bagi masyarakat yang berinvestasi di Bintang Swalayan Ponorogo agar 

bisa memahami investasi yang ada di Bintang Swalayan dan bagaimana 

investasi sesuai dengan hukum Islam. 

E. Telaah Pustaka 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap literature 

terdahulu, sudah ada skripsi yang membahas tentang beberapa praktik 

investasi. Sehingga peneliti mengadakan penelitian mengenai analisis Hukum 

Islam dalam kerjasama investasi di Bintang Swalayan. Maka peneliti 

mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang digunakan sebagai 

tolok ukur dalam menentukan permasalahan, diantaranya sebagai berikut:  
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Skripsi karya Rofiah, (2017) Implementasi Akad Pembiayaan 

Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia 

Surakarta). Adapun rumusan maslahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana 

mekanisme Akad Pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme akad pembiayaan 

musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta?.9 Kesimpulan dalam skripsi ini 

adalah semua mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam 

(Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah). 

Persamaan penelitiannya ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan 

musharakah, tetapi perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti 

termasuk jenis shirkah apa dan bagaimana bagi hasil yang dilakukan secara 

hukum Islam. 

Kedua, Skripsi karya Siti Khoirul Ummah, (2018) Analisis Fiqih 

terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis di Swalayan Syamsuna 

Dolopo Madiun. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana 

bentuk kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo 

Madiun? 2. Bagaimana analisis fiqih terhadap praktik kerjasama pengelolaan 

bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun?.10 Kesimpulan dari skripsi ini 

adalah 1) Bentuk kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun tersebut 

adalah shirkah ‘inan yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. 

                                                 
9 Rofiah, Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta), Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 
10 Siti Khoirul Ummah, Analisis Fiqih terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis di 

Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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2) Praktik pengelolaan bisnis sudah sesuai dengan hukum Islam, seperti akad 

shirkah yang dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

kerjasama pengelolaan swalayan. Perbedaannya adalah objek yang diteliti 

dan permasalahannya. 

Ketiga, Skripsi karya Bagus Alfan Fauji, (2016) Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pembiayaan musharakah di BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo?.11 Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1) Pelaksanaan 

pembiayaan akad musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan sudah sesuai 

dengan prinsip hukum Islam pada penyaluran dana (lending), karena 

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad musharakah. 2) Pelaksanaan bagi 

hasil belum sesuai dengan konsep musharakah, sebab dalam menentukan 

nisbah bagi hasil ditentukan dari jumlah keuntungan dan sesuai kesepakatan 

bukan dari besar kecilnya modal yang diberikan. Persamaannya adalah sama-

sama membahas terkait musharakah tetapi, perbedaannya pada objek 

penelitian dan permasalahan pokok yang ada di dalamnya. 

                                                 
11 Bagus Alfan Fauji, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016) 
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Keempat, Skripsi karya Astin Yusnilawati, (2017) Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. 

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan akad pembiayaan di 

Kopersai Sendang Arta Abadi Takeran Magetan? 2. Bagaimana tinjauan 

Hukum Islam terhadap praktek penentuan keuntungan pembiayaan di 

Koperasi Sendang Arta Abadi Takeran Magetan?.12 Kesimpulan dari skripsi 

ini adalah 1) Akad pembiayaan murabahah dan musharakah belum sesuai 

dengan hukum Islam, karena tidak ada ketentuan bahwa penentuan akad 

adalah atas dasar jumlah plafon pembiayaan dan tidak memperhatikan 

tujuannya. 2) Penentuan keuntungan pembiayaan murabahah sudah sesuai 

dengan hukum Islam karena margin murabahah adalah sesuai kesepakatan 

para pihak di awal akad, sedangkan pembagian keuntungan dalam 

pembiayaan musharakah masih belum sesuai dengan hukum Islam karena 

pembagian nisbah bagi hasil belum sesuai proporsi modal yang disertakan 

dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akad. Perbedaanya adalah 

tentang objek penelitian dan masalah yang diteliti walaupun sama-sama 

menggunakan pendekatan teori musharakah.  

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan secara 

spesifik tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi di Bintang 

                                                 
12Astin Yusnilawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 
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Swalayan Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang 

hukum Islam dalam akad dan bagi hasil kerjasama investasi yang dilakukan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan 

yang tepat dalam suatu penelitian.13 Jadi metode ini merupakan langkah-

langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam 

suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research). Yakni penelitian yang dilaksanakan 

dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh 

data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.14 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai 

keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam 

kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam pendekatan 

merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari 

                                                 
13Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:  Raja 

Grafindo Persada, 2001), 3. 

14Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,1991), 63. 
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suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu 

setting tertentu pula. Kesemuanya itu di kaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik.15 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan, karena 

peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul 

data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai 

peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk 

mengamati praktik investasi di Bintang Swalayan Ponorogo. 

Peneliti mengambil tempat di Bintang Swalayan Ponorogo karena lokasi 

penelitian merupakan bidang usaha baru yang membuka usaha dengan 

penyertaan modal oleh masyarakat atau jamaah Nahdlatul Ulama’. Menurut 

peniliti ini hal baru yang ada di Ponorogo dalam menjalankan usaha yang 

menyertakan modal umat.  

3. Lokasi Penelitian 

Bintang Swalayan Ponorogo merupakan salah satu swalayan besar di 

Kabupaten Ponorogo yang memiliki beberapa cabang di beberapa kecamatan 

di Ponorogo dan ada yang berada di luar Kabupaten Ponorogo. Dalam 

perjalanan mengembangkan usaha, Bintang Swalayan menjual sahamnya 

kepada siapapun yang ingin menginvestasikan hartanya di Bintang Swalayan 

Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

                                                 
15Lexy Meleon, Methodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40. 
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Untuk kelengkapan data penelitian ini maka peneliti harus mencari data 

dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian. 

a. Data 

Data tentang akad dan bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan antara 

pemegang saham dengan Bintang Swalayan Ponorogo. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari beberapa informan diantaranya dengan 

pemegang saham dan pihak swalayan. Serta dilengkapi data berupa 

literature yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini dan jurnal yang 

berkaitan dengan materi penelitian. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti.16 Penelitian dengan menggunakan 

sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau 

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan 

metode wawancara.17 Data utama dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan para informan, yaitu kepada para pemegang saham 

maupun kepada pihak Bintang Swalayan Ponorogo. 

2. Data Sekunder 

                                                 
16 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 

2016), 225. 
17 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 128. 
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Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.18 Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana 

untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang 

nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wujud profil Bintang Swalayan dan data tentang penerimaan 

saham yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.19 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. 

Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan 

diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu: 

a. Observasi  

Metode observasi ini dilakukan denga cara pengamatan, yakni 

mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia 

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang 

diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.20 

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap Akad Investasi 

dan sistem bagi hasil yang terjadi di Bintang Swalayan.  

b. Wawancara (Interview) 

                                                 
18 Sugiyono, Metode Penelitian, 225. 

19 Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif, 128. 

20Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70.  
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Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai 

atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan 

penelitian penulis.21 

Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan pihak pengelola 

Bintang Swalayan dan pemegang saham Bintang Swalayan Ponorogo.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis.22 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Menurut Miles dan Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses 

analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu data reduction, data display dan conclusion.23 

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya 

data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Bintang Swalayan 

Ponorogo. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok 

                                                 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 1993), 

148. 

22Sugiyono, Metode Penelitian, 225. 

23Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 11 
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supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.24 

b. Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan dan pengambilan tindakan.  

c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk 

terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.25 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan 

data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sebagai sumber data.26 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai 

pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti 

                                                 
24Sugiyono, 338. 

25Ibid., 345.  

26Ibid., 330. 
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mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian 

dan keabsahan data terjamin.27 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan 

pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pihak PT. Karya 

Bintang Swalayan. 

Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan 

akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan 

mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik triangulasi 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner. Nilai dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar 

karena sudut pandangnya berbeda-beda.28 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                 
27Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: 

GP Press, 2009), 230-231. 

28Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan…, 375. 
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 Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara 

keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika 

penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, 

penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola 

dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, Tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II         : SHIRKAH 

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep kerja sama 

yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas 

paparan umum mekanisme akad dan shirkah yang 

meliputi: pengertian kerjasama (shirkah), dasar hukum 

shirkah, syarat dan rukun shirkah, macam-macam 

shirkah, bagi hasil dalam shirkah, objek transaksi dan 

berakhirnya shirkah. 

BAB III : PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI DI 

BINTANG SWALAYAN PONOROGO 
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Pada bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil 

penelitian lapangan meliputi gambaran umum Bintang 

swalayan, akad kerjasama investasi di Bintang Swalayan 

dan pelaksanaan bagi hasil di Bintang Swalayan Ponorogo. 

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PRAKTIK INVESTASI DI BINTANG SWALAYAN 

PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap akad 

kerjasama investasi di Bintang Swalayan Ponorogo dan 

analisis hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama 

di Bintang Swalayan Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang 

kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan 

lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

SHIRKAH 

 

A. Pengertian  

Istilah lain dari musharakah adalah shirkah.1 Musya>rakah secara 

bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini 

mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Kata shi>rkah dalam bahasa arab berasal dari kata 

sharika (fi’il mad}i), yashruku (fi’il mud}a>ri’), sharikan/ shirkatan/ 

sharikatan (mas}dar/ kata dasar). Artinya menjadi sekutu atau syarikat 

(kamus al munawar). Menurut asli arti bahasa arab, shi>rkah berarti 

mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi 

satu bagian dengan bagian lainnya.2 

Para ahli fiqih mendefinisikan musha>rakah sebagai akad antara 

orangorang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil 

keuntungan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal 

sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara 

proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat 

diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.3  

                                                 
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid XII (Bandung: Al-Ma‟arif, 1988), 146. 
2 Bagus Alfan Fauji, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo (Skripsi Stain Ponorogo, 2016), 15. 
3 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah 

(Yogyakarta: UII Press, 2004), 79-80. 
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Ibn Rusyd mengartikan shi>rkah atau musha>rakah itu sebagai akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana 

setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan.4  

Menurut Sayyid Sabiq, shi>rkah ialah akad antara dua orang berserikat 

pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini 

al-Khatib, shi>rkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau 

lebih dengan cara yang mashu>r (diketahui). Menurut Syihab al-Din al 

Qalyubi wa Umaira, shi>rkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang 

atau lebih. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, 

shi>rkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua 

orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Menurut Hasbi 

asShiddiqie, shi>rkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih 

untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. 

Idris Ahmad menyebutkan, shi>rkah sama dengan sharikat dagang, yakni dua 

orang atau lebih sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan 

menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya 

diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.5  

                                                 
4 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Fiqih Ekonomi 

(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 197. 
5 Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177. 
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Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy memberikan pengertian al-

Shi>rkah sebagai al-Ikhtila>t (Pencampuran). Jika dua barang telah 

dicampurkan, maka tidak lagi dapat dibedakan antara bagian yang 

mencampuri dan bagian yang dicampuri. Jika masih bisa dibedakan, maka 

tentu tidak dapat disebut percampuran.6  

Sedangkan dalam terminologi fiqih, syekh Muhammad Ibn Qasim 

alGazziy mendefinisikan al- Shi>rkah sebagai suatu akad yang mengatur hak 

kelola bersama atas satu barang milik dua orang atau lebih.7  

Menurut ulama Malikiyah, musha>rakah adalah izin untuk 

mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki oleh 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.8  

Menurut ulama Shafi’iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki 

dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.9 Menurut ulama Hanabilah, 

shi>rkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.10 Menurut ulama 

Hanafiyah, musha>rakah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) 

antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.  

                                                 
6 Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 50. 
7 Ibid, 50. 
8 Sahrani, Fiqih Muamalah, 176. 
9 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184. 
10 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), 441. 
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Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa 

musha>rakah adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan 

(tasharruf) harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling 

mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad yang 

pokok harta dan keuntungan.11 

B. Dasar Hukum 

Landasan formal syariat tentang shi>rkah, baik Al-Quran maupun 

hadith, tidak secara langsung merujuk pada shi>rkah dalam pemahaman teknis 

sebagai yang lazim dalam jurisprudensi Al-Quran mengisyaratkan adanya 

perkongsian antara lain dalam surat as-S{a>d ayat 24 sebagai berikut: 

َِن  ۖ ..… َُلَطآءِ ِإَونَّ َكثرِٗيا م  ٍض إَِّلَّ  ٱۡلخ ٰ َبعخ ُضُهمخ لََعَ ِينَ ََلَبخِِغ َبعخ ِِملُواْ َءاَمُنواْ وَعَ  ٱَّلَّ

ٰلَِحٰتِ  ۗۡ  ٱلصَّ ا ُهمخ  ..…َوقَلِيٞل مَّ

Artinya: "…dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka 

ini...”. (QS. Shad: 24)12 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:13 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َسّم ٗ فَ  ٱَّلَّ َجٖل مُّ

َ
ُتُبوهُ  َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديخٍن إََِلَٰٓ أ ُتب بَّ  ٱكخ َكخ نۡيخَنُممخ َوَلخ

 ِ ِل  ََكتُِبُۢ ب ُتَب َكَِما َعلََِّمُه  ٱلخَعدخ ن يَمخ
َ
َب ََكتٌِب أ

خ
ُ  َوََّل يَأ لِِل  ٱللَّ ُِمخ ُتبخ َوَلخ ِيٱفَلخَيكخ  َّلَّ

                                                 
11 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah., 185. 
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, 735. 
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, 70. 
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َقُّ َعلَيخهِ  َتَِّق  ٱۡلخ َ َوَلخ ِيا  فَنِن ََكَن َوََّل َيبخَخسخ ِمنخُه َشيخ  ۥَربَّهُ  ٱللَّ  قُّ ٱۡلخَ َعلَيخهِ  ٱَّلَّ

لِلخ َوَِلُّهُ  ن يُِِملَّ ُهَو فَلخُيِمخ
َ
َتِطيُع أ وخ ََّل يَسخ

َ
وخ َضعِيًفا أ

َ
ِ  ۥَسفِيًها أ ِل  ب ْ ٱسخ وَ  ٱلخَعدخ ِهُدوا ۡخ  َتَ

ِ  مخ َشِهيَديخِن ِمن ر َِجالُِممخ  فَنِن لَّ  تَانِ فَرَُجٞل وَ يَُمونَا رَُجلَۡيخ
َ
َرأ َن ِمَن  ٱمخ ن تَرخَضوخ ِمِمَّ

َهَدآءِ  ُّۡ َدىُٰهَِما  ٱل َِر إِحخ َدىُٰهَِما َفُتَذك  ن تَِضلَّ إِحخ
َ
َرٰى  أ خخ

ُ َب  ٱۡلخ
خ
َهَدآءُ َوََّل يَأ ُّۡ إَِذا َما  ٱل

ْ  َوََّل تَسخ  وخ َكبرًِيا ُدُعوا
َ
ُتُبوهُ َغيِرًيا أ ن تَمخ

َ
َجلِهِ  إََِلَٰٓ ُِمٓواْ أ

َ
قخَسُط ِعنَد َذٰلِمُ  ۦ  أ

َ
ِ ٱمخ أ  للَّ

ٗة تُِديُروَنَها بنَۡيخَنُممخ  ن تَُموَن تَِجَٰرةً َحاِِضَ
َ
ٓ أ تَابُٓواْ إَِّلَّ َّلَّ تَرخ

َ
ََنَٰٓ أ دخ

َ
َهَٰدةِ َوأ َّۡ قخَوُم لِل

َ
َوأ

تُ  ِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيعخ شخ
َ
ۗۡ َوأ ُتُبوَها َّلَّ تَمخ

َ
ِ  مخ  فَلنَۡيخَس َعلَيخُممخ ُجَناٌح أ ََّل ٞب وَ َوََّل يَُضٓارَّ ََكت

ْ فَنِنَّهُ  َعلُوا ۗۡ وَ  ۥَشِهيٞد  ِإَون َتفخ ْ ُفُسوُقُۢ بُِممخ َ   ٱتَُّقوا ۗۡ َوُيَعل ُِِمُمُم  ٱللَّ ُ ُ وَ  ٱللَّ ِ بِمُ  ٱللَّ
ل 

ٍء َعلِيٞم    ٢٨٢ََشخ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
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dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang 

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika 

mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu (QS.Al-Baqarah ayat: 282) 

 

Indikasi lain ditemukan dalam surat An-Nisa’ ayat 12: 

....  
َ
َثَ فَنِن ََكنُٓواْ أ ََكُٓء ِِف  كخ  .... ٱثلُّلُِث  ِمن َذٰلَِك َفُهمخ ُُشَ

Artinya: “..tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (Q.S. An-Nisa’: 

12)14 

 

Ayat-ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT. Terhadap 

adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkongsian yang 

                                                 
14 Ibid., 117. 
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terdapat dalam surat An-Nisa> ayat 12 terjadi secara otomatis (ijhar) karena 

kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat as-S}a>d ayat 24, perkongsian 

tercipta berdasarkan akad (ikhtiyar.).15 

Dalam hadith riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah, Nabi Saw. 

bersabda: 

 

َعْن َأيب ُهَرْيرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال: قاَل َرُسوُل اهلل َصّلى اهلل َعَلْيِه َوَسّلم: "قَاَل اللَُّه تَعاىل: أَنا 

رِْيَكْْيِ َما َلَْ ََيُْن َأَحُدُُهَا َصاِحَبُه، فَإذا َخاَن َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما" ُُ أرَ  ثَاِلُث الشَّ بو داُوَد َوا

 َوَصّحَحُه اْْلَاِكمُ 

Artinya:  Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda 

Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang 

bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak 

mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku 

akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud) 16 

 

Hadith di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun 

kepercayaan antara rekan kerja, hal ini bisa diketahui dari Firman Allah Swt. 

yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling 

percaya, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah 

SWT. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling 

menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi pengkhianatan. 

                                                 
15 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah., 203. 
16 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, 152. 
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C. Rukun dan Syarat Shirkah 

Rukun shi>rkah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama 

Hanafiyah, rukun shi>rkah ada dua, yaitu i>ja>b dan qabu>l sebab ijab dan qabu>l 

(akad) yang menentukan adanya shi>rkah. Adapun yang lain seperti dua orang 

atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti 

terdahulu dalam akad jual beli.17 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun shi>rkah ada empat, yaitu: 

s}i>ghat, dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidain), dan objek yang 

ditransaksikan. S}i>ghat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari 

dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 

melaksanakannya. S}i>ghat terdiri dari i>ja>b qabu>l yang sah dengan semua hal 

yang menunjukkan maksud shi>rkah, baik berupa perbuatan, maupun ucapan. 

‘aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Shi>rkah tidak sah 

kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya 

adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘Aqad yaitu bali>gh, 

berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun 

objek shi>rkah, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. 

Modal pokok shi>rkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau 

benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang 

menjadi tujuan shi>rkah, yaitu mendapat keuntungan.18 

                                                 
17 Sahrani, Fiqih Muamalah, 179. 
18 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 221. 
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Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam shi>rkah, diantaranya 

syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, s}i>ghat (akad dalam ijab 

qabu>l), modal atau pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi 

persyaratan shir>kah ini menjadi empat, yaitu:19 

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk shi>rkah. Persyaratan dalam 

wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat 

diterima sebagai perwakilan (wakalah). 

2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan 

diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. 

b. Syarat yang berkaitan dengan shi>rkah al-ma>l, seperti shi>rkah 

mufa>wad}ah atau ‘ina>n. Untuk kategori shi>rkah tersebut, ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Modal yang dijadikan objek akad shi>rkah berupa mata uang (alat 

bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain. 

2) Modal harus ada ketika akad shi>rkah dilangsungkan, baik jumlah 

sama atau berbeda. 

c. Syarat yang khusus berkaitan dengan shi>rkah mufa>wad}ah, yaitu: 

1) Modal dalam shi>rkah mufa>wad}ah ini harus sama. 

2) Modal harus tunai ketika akad shi>rkah berlangsung, bukan berupa 

modal yang masih dalam simpanan. 

                                                 
19 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 102-103. 
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3) Pihak yang bershi>rkah termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul 

tanggung jawab). 

4) Objek dalam akad yang dishi>rkahkan harus bersifat umum, yaitu 

pada semua jenis jual beli atau perdagangan. 

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan shi>rkah ‘ina>n sama dengan syarat 

dalam shi>rkah mufa>wad}ah.  

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat syarat shi>rkah 

pada tiga objek, yaitu:20 

a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah 

ini ada tiga macam: 

1. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan 

seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. 

Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak 

pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya. 

2. Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyd). 

3. Pihak yang berakad harus sudah bali>gh (dewasa). 

b. Syarat yang berkaitan dengan s}igha>t akad, yaitu proses shi>rkah harus 

diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut 

disampaikan dengan ucapan atau tulisan. 

c. Syarat yang berkaitan dengan modal (ra’s al-ma>l). Ada tiga syarat yang 

harus dipenuhi pada modal ini: 

                                                 
20 Huda, Fiqih Muamalah, 104. 
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1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis 

dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari 

emas, maka nilai emas tersebut harus sama. 

2) Modal harus ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian 

juga jumlahnya juga harus sama. 

3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang. 

Beberapa syarat musha>rakah menurut Ustmani yang dikutip 

AsCarya, antara lain:21 

a. Syarat akad. Karena musha>rakah merupakan hubungan yang dibentuk 

oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, 

maka otomatis empat syarat akad yaitu: 

1) Syarat berlakunya akad (In‟Iqod); 

2) Syarat sahnya akad (Shihah); 

3) Syarat terealisasinya akad (Nafadz); 

4) Syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya para mitra usaha harus 

memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus 

dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, 

penipuan, atau penggambaran yang keliru dan sebagainya. 

b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi 

keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: 

                                                 
21 Mardani, Fiqih Ekonomi, 222. 
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1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus 

disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, 

akad tidak sah menurut syariah. 

2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus 

ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari 

usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. 

c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi 

keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam 

sebagai berikut:22 

1) Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi 

keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal 

yang disertakan. 

2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 

berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. 

3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat 

tengahtengah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat 

berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, 

mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi 

keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. 

d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra 

menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. 

                                                 
22 Mardani, Fiqih Ekonomi, 222. 
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e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal 

yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. 

Hal ini berarti bahwa akad musha>rakah hanya dapat dengan uang dan 

tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari 

suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang) tidak 

ada bagian modal dalam bentuk natura. 

f. Manajemen musha>rakah. Prinsip normal dari musha>rakah bahwa setiap 

mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja 

untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula 

sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu 

dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari 

musha>rakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partners akan 

memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi 

keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modal. Jika semua 

mitra sepakat untuk bekerja diperusahaan, masing-masing mitra harus 

diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan 

usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam 

keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra. 

g. Penghentian musha>rakah. Musha>rakah akan berakhir jika salah satu 

peristiwa terjadi, yaitu:23 

                                                 
23 Mardani, Fiqih Ekonomi, 223. 
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1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musha>rakah kapan saja 

setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain 

mengenai hal ini. 

2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musha>rakah masih 

berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli 

warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau 

meneruskan kontrak musha>rakah. 

3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan 

4) menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka 

musha>rakah berakhir. 

Selain rukun dan syarat shi>rkah diatas adapun ketentuan mengenai 

kontrak musha>rakah adalah pernyataan kontrak dinyatakan oleh para mitra 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan 

memperhatikan: 

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak; 

2. Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
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Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak 

musha>rakah adalah mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan:24 

1. Kompetensi dalam memberi atau menerima kuasa; 

2. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil dari mitra lainnya 

3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musha>rakah dalam 

proses bisnis normal 

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 

untuk melakukan aktivitas musha>rakah dengan memerhatikan 

kepentingan mitra lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan 

yang disengaja 

5. Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana 

untuk kepentingannya sendiri. 

Ketentuan mengenai objek kontrak musha>rakah berhubungan dengan 

ketentuan mengenai modal. Ketentuan mengenai modal adalah:25 

1. Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang 

nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti 

barangbarang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, 

terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para shari>k 

                                                 
24 Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musharakah (Jakarta: Kencana, 2012), 83. 
25 Ibid.,85. 
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2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan 

modal musha>rakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan 

3. Dalam pembiayaan musha>rakah tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dapat meminta jaminan. 

D. Macam-macam Shirkah 

Para ulama fiqih membagi Shi>rkah kedalam dua bentuk, yaitu: 

1. Shi>rkah al-Amla>k (perserikatan dalam perjanjian atau kepemilikan) 

Adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu 

barang tanpa transaksi shi>rkah.26 Musha>rakah dalam kategori ini ada 

dua bagian, yaitu: shi>rkah ikhtiar dan shi>rkah jabar.27 

a. Shi>rkah ikhtiar adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan 

hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat 

membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat atau 

wakaf dari orang lain. mereka menerima pemberian hibah, wakaf 

ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara 

berserikat. 

b. Shi>rkah jaba>r adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua 

orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi 

                                                 
26 Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, 442. 
27 Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 153. 
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secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. 

Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal. 

2. Shi>rkah al-‘Uqu>d (perserikatan berdasarkan perjanjian/akad) 

Adalah perkongsian atau persekutuan yang terbentuk karena adanya 

ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat 

untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat 

untuk berbagi keuntungan dan kerugian.28 Menurut mayoritas ulama 

musha>rakah akad (shi>rkah al-‘Uqu>d) terbagi menjadi beberapa 

bagian: 

a.  Shi>rkah ‘Ina>n29 

Adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni 

kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka 

miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan 

sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari 

mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk 

kemudian keuntungan juga di bagi bersama. Shi>rkah semacam ini 

berdasarkan ijma’ dibolehkan, namun secara rincinya masih ada 

perselisihan. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh 

Ahmad Azhar Basyir, shi>rkah ‘ina>n tidak terdapat keharusan 

bahwa modal usaha harus sama jumlahnya, dan tidak pula 

                                                 
28 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166-167. 
29 Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. 

Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148. 
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disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Dalam usaha 

bisnis yang dilakukan shari>k setiap akad shi>rkah ‘ina>n terkandung 

akad wakalah, dalam akad wakalah terkandung izin dari shari>k 

yang satu terhadap shari>k lainnya untuk melakukan usaha. 

Atas dasar akad wakalah yang terkandung dalam akad shi>rkah 

‘ina>n maka lahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1) Setiap shari>k dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, 

baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi 

ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa shari>k hanya dibolehkan 

melakukan jual beli secara tunai, sedangkan ulama Hanabilah 

berpendapat bahwa shari>k dibolehkan melakukan jual beli 

secara tangguh. 

2) Setiap shari>k dibolehkan membeli barang dengan harga yang 

lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak 

mengandung unsur penipuan, karena tujuan shi>rkah adalah 

keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali 

dengan cara tersebut. 

3) Setiap shari>k dibolehkan melakukan ibda>’ yaitu menyerahkan 

harta modal shi>rkah kepada pihak ketiga untuk dijadikan 

modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya 

menjadi hak s}ahib alma>l, sedangkan pihak yang 

mengusahakan hanya berhak mendapat upah. Ulama pada 
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umumnya membolehkan shari>k melakukan ibda>’ tetapi ulama 

Syafi‟iyah melarang. 

4) Setiap shari>k dibolehkan melakukan bisnis dengan akad 

mud}arabah dengan pihak lain sebagai mud}arib. 

5) Setiap shari>k dibolehkan melakukan kuasa kepada pihak lain 

untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad 

wakalah merupakan salah satu media dalam berbisnis. 

6) Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa 

setiap shari>k dibolehkan melakukan usaha di tempat atau 

negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, 

terutama shi>rkah mutlak yang tidak dibatasi tempat 

usahanya. 

7) Ulama sepakat bahwa shari>k tidak boleh melakukan akad 

tabarru’ karena tidak sesuai dengan tujuan shi>rkah yaitu 

mendapat keuntungan.30 

Pembagian keuntungan atau margin profit dalam shi>rkah ‘ina>n 

menurut pendapat jumhu>r ulama’> harus disesuaikan dengan nilai 

modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. 

Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas 

dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai 

modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit 

                                                 
30 Ibid., 36-38. 
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disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara 

akad shi>rkah dengan akad qira>d}. 

Karena itu, akad shi>rkah batal apabila dalam shirkah yang 

dijadikan acuan margin profit adalah kinerja. Demikian juga batal 

apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran modal antar 

mitra, hanya saja setiap mitra berhak menuntut upah kepada mitra 

lain atas kinerja yang ia lakukan, dan margin profit tetap sesuai 

dengan besaran modalnya. 

Selain margin profit, margin kerugian juga harus disesuaikan 

dengan nilai modal setiap mitra, maka ditanggung setiap mitra 

sesuai dengan presentase nilai modalnya masing-masing. Kecuali 

kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang 

membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu 

boleh dilakukan.31 

b. Shi>rkah ‘Abda>n 

Adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk 

menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-

sama sesuai dengan kesepakatan, misalnya kesepakatan yang 

dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan 

lain-lain. Shi>rkah alabda>n ini disebut juga shi>rkah ash-shanai’, 

shi>rkah al-taqabbul dan shi>rkah al-a’ma>l. Ulama Malikiyah 

                                                 
31 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 201. 
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mensyaratkan untuk shi>rkah ini harus ada satu kesatuan usaha, 

meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi harus 

masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya 

dan keduanya masih dalam tempat yang sama, misalnya pekerjaan 

membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan 

yang lainnya membuat adonan semen dan pasir.32  

Secara hukum, legalitas akad shi>rkah al-abda>n diperselisihkan 

ulama. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan secara mutlak, dan 

menurut Imam Malik diperbolehkan apabila pekerjaannya 

tunggal, melalui analogi dengan konsep shi>rkah dalam rampasan 

perang (ghanimah). Sedangkan menurut Syafi‟iyah tidak 

diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah shi>rkah dalam 

pekerjaan (‘ama>l). Artinya, pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan 

dengan mitra yang lain, sehingga juga tidak ada shi>rkah dalam 

profit (ribhu) dari pekerjaannya, dan setiap profit tetap milik 

masing-masing mitra secara khusus.33 

c. Shi>rkah Wuju>h34 

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki 

modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis. 

Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan 

menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam 

                                                 
32 Huda, Fiqih Mu‟amalah, 108 
33 Pelangi, Metodologi Fiqih, 195-196. 
34 Nawawi, Fiqih Muamalah, 154. 
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keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai 

yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musha>rakah ini tidak 

memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan 

jaminan tersebut. Maka kontrak ini pun lazim disebut sebagai 

musha>rakah piutang. Para ulama memperselisihkan perserikatan 

seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah 

menyatakan hukumnya boleh, karena masingmasing pihak 

bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain 

tersebut terikat pada transaksi yang telah dilakukan oleh mitra 

serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, 

Zahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan 

tidak dibolehkan. Alasannya, objek dalam perserikatan ini adalah 

modal dan kerja, sedangkan dalan shi>rkah al-Wuju>h, baik modal 

maupun kerja yang diakadkan tidak jelas. 

d. Shi>rkah Mufa>wad}ah35 

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan 

suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota 

perserikatan modalnya lebih besar, maka shi>rkah itu tidak sah. 

2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada 

kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum 

dewasa/baligh, tidak sah dalam anggota perikatan. 

                                                 
35 Mardani, Fiqih Ekonomi, 225. 
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3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian 

tidak sah berserikat antara orang muslim dan non muslim. 

4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas 

nama shi>rkah (kerjasama). 

e. Shi>rkah mud}a>rabah 

Shi>rkah mud}a>rabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha 

disediakan oleh pihak tertentu (sa>hib al-ma>l), sedangkan pihak 

lainnya (mud}a>rib) menjalankan usaha. 

Modal dalam shi>rkah mud}a>rabah harus berupa uang tunai, 

jumlahnya dapat diketahui dengan jelas dan seketika diserahkan 

kepada pihak mud}a>rib. Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut 

bekerja dengan pengelolanya. Kalau hal itu memang dijadikan 

syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Karena pemodal tidak 

berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroannya. 

Hanya saja pihak pengelola tetap terikat dengan izin mengelola 

yang diiberikan pemodal, segingga tidak boleh menyimpang 

dengan izin tersebut.  

Pembagian keuntungan dalam shi>rkah mud}a>rabah adalah dibagi 

antara sahi>b al-ma>l dengan mud}a>rib, sesuai dengan kesepakatan 

berupa bagian tertentu dari seluruh keuntungan yang ada. Dengan 

demikian bagian keuntungan ditentukan berupa sejumlah uang 

tertentu, misalnya Rp. 5000,00. Apabila hasil usaha mengalami 
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kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada sahi>b al-ma>l, 

mud}a>rib tidak dibebani kerugian modal tetapi kerugian yang 

dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian tersebut 

terjadi bukan karena kelalaian mud}a>rib.36 

Berikut ini ada beberapa jenis perserikatan yang berkembang pada 

era modern: 

1. Shi>rkah at-Ta’min (asuransi).37 

Masalah asuransi dalam berbagai bentuknya muncul dalam 

kehidupan modern, baik dalam bidang bisnis maupun 

keagamaan, seperti perjalanan haji, pegawai, dan lain-lain, di 

asuransikan. 

Asuransi (insurance) sering diserahkan dengan “pertanggungan” 

(verzekering). Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 (tentang 

usaha perasuransian) dijelaskan; “Asuransi atau tanggungan 

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak 

tanggung mengikatkan diri kepada teranggung, dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerugian atau kehilangan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin akan diterima tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

                                                 
36 Hasanudin, Perkembangan Akad, 47-48. 
37 Khosyi‟ah, Fiqih Muamalah, 225. 
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pembayaran yang di dapat atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.38 

2. Shi>rkah al-Musahamah (joint stock company) 

Shi>rkah Musahamah adalah penyertaan modal usaha yang di 

hitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai 

nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga 

pemiliknya dapat berganti-ganti mudah dan cepat. Dengan 

penjelasan ini, al-Mishri menegaskan juga bahwa 

pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah 

saham yang dimiliki; keuntungan dan kerugian yang diterima 

oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang 

dimiliki.39 

Shi>rkah musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis 

karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal shari>k 

tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan 

cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara 

membeli). Shi>rkah pada umumnya dilakukan dengan tujuan 

umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sementara 

shi>rkah musahamah dilakukan guna menciptakan kesejahteraan 

umum (bukan hanya pebisnisnya) dan karena itulah, shi>rkah 

                                                 
38 Ibid., 225. 
39 Hasanudin, Perkembangan Akad, 69. 



44 

 

 

musahamah dianggap oleh al-Mishri sebagai salah satu 

instrumen ekonomi liberal.40 

Shi>rkah ini merupakan salah satu jenis penyertaan modal 

terpenting, yaitu modal tersebut di distribusikan dalam unit-unit 

kecil dalam bentuk saham. Saham, termasuk efek (surat berharga 

yang dapat diperdagangkan seperti sertifikat dan obligasi) adalah 

surat berharga sebagai tanda bahwa pemegangnya turut memiliki 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.41 

Untuk melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan 

perekonomian dilakukanlah usaha-usaha yang dikenal dengan go 

public, yaitu penawaran kepada masyarakat untuk turut serta 

dalam struktur permodalan sehingga perusahaan tersebut 

menjadi perusahaan publik. Kurs saham juga dapat sewaktu-

waktu mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar dan 

prospek dari suatu perusahaan. Semakin bagus prospek sebuah 

perusahaan sehingga labanya diperkirakan akan kian 

menggelembung, agio sahamnya akan semakin besar.42 

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa shi>rkah ini boleh dalam 

hukum Islam karena menurutnya termasuk shi>rkah ‘ina>n yang 

didasarkan pada prinsip sukarela (anwaradhin) dan pengelolaan 

                                                 
40 Ibid., 70. 
41 Khosyi‟ah, Fiqih Muamalah, 213. 
42 Ibid. 
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administrasi tasaruf perkongsian ini adalah sebagai wakil dari 

para investor.43 

Pada prinsipnya, menerbitkan saham hukumnya boleh. Akan 

tetapi, apabila saham dijadikan sebagai instrumen investasi 

(qiradh), kemudian diperdagangkan di bursa hukumnya haram.44 

Perusahaan ini adalah jenis perusahaan modal yang paling 

penting, yaitu perusahaan yang modalnya dibagi kedalam 

bagian-bagian kecil yang sama. Setiap bagian kecil tersebut 

dinamakan saham yang tidak bisa dibagi lagi. Saham ini bisa 

diperjualbelikan. Setiap pemegang saham bertanggung jawab 

sebatas nilai nominal saham-sahamnya.45 

E. Bagi Hasil dalam Shirkah 

Dari macam-macam shi>rkah tersebut, sebenarnya masih 

diperselisihkan oleh para ulama>’. Seperti ulama>’ Syafi’iyah berpendapat 

bahwa yang sah dilakukan hanyalah shi>rkah ‘ina>n, sementara shi>rkah selain 

itu batal untuk dipalukan. 

Cara membagi keuntungan dan kerugian tergantung besar dan 

kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

contoh praktik shi>rkah pada tabel ini.46 

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, 518. 
46 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 132. 
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Tabel: Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian.47 

Nama 

Anggota 

Pokok 

Masing 

masing 

Jumlah 

Pokok 
Untung Presentase Untung 

Majid  Rp 1.500,-  

Rp. 6000,-  Rp. 600,-  

1/10 X 1/4 X 6000 = 

1/4 X 600 = Rp. 150,- 

Tamami  Rp 1.000,-  
1/10 X 1/6 X 6.000= 

1/6 X 600 = Rp. 100,- 

Karson  Rp 500,-  
1/10 X 1/12 X 6.000= 

1/12 X 600 = Rp. 50,- 

Lilian  Rp 3000,-  
1/10 X 1/2 X 6.000 = 

1/2 X 600 = Rp. 300,- 

 

Pembagian laba antar mitra harus berupa prosentase, bukan suatu 

jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, prosentase 

tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu 

jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang 

akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, 

dalam kasus seperti itu mitra lainnya tidak bisa memperoleh bagian dari laba 

tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi’i, tidak ada keperluan untuk 

menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan 

adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. 

Menurut Faqih mazhab Syafi’i, Nawawi “proporsi laba dan rugi harus sama 

                                                 
47 Ibid., 133. 
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dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para 

mitra setara ataupun tidak”.48 

Sementara itu kalangan mazhab Syafi’i tidak mengizinkan perbedaan 

rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang 

berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para 

mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang 

menyumbangkan sepertiga dari modal musha>rakah, misalnya dapat 

memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi 

Kasyani “Tidaklah harus bahwa di dalam ‘Ina>n (salah satu jenis 

musha>rakah), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, 

diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya 

adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal 

berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab”.49 

F. Objek Transaksi Shirkah 

Objek transaksi ini meliputi: modal, usaha dan keuntungan.50 

1. Modal 

Disyaratkan dalam modal tersebut harus diketahui. Kalau tidak 

diketahui jumlahnya hanya spekulatif tentu hukumnya tidaklah sah. Karena 

modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tidak 

mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal. Selain itu, modal harus 

                                                 
48 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum 

Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91. 
49 Ibid., 92. 
50 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalah (t.tp.: t.p, t.th.), 82. 
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real yaitu modal itu memang ada pada saat transaksi pembelian. Karena 

dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. 

Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal. 

Dan tentu saja modal itu bukan berupa hutang pada orang yang 

kesulitan, demi menghindari terjadinya riba, karena dalam hal ini orang yang 

berhutang bisa tertuduh menangguhkan pembayaran hutangnya agar 

bertambah nilainya. Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan 

merupakan syarat sahnya bentuk shirkah ini. Akan tetapi garansi terhadap 

modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya 

pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-

masing melepaskan modal dari pengelola dan tanggungjawabnya secara 

pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama. 

2. Usaha51 

Masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana 

layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara 

mereka. Kalau orang yang mengelola modal orang saja bebas 

mengoperasikan hartanya, apalagi bisnis partner dalam shi>rkah ini. Karena 

mengelola modal orang lain hanya merupakan shi>rkah praktis, bukan 

shi>rkah substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah shi>rkah 

praktis dan sekaligus substansial secara bersamaan. 

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu 

kepada yang lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi menurut 

                                                 
51 Ibid., 83. 
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pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta 

dimiliki oleh mereka berdua. Namun masing- masing pihak juga bisa 

mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, 

lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut sesuai dengan 

kepentingan yang ada. 

3. Keuntungan52 

Disyaratkan keuntungan itu harus diketahui jumlahnya. Kalau 

jumlahnya tidak diketahui shi>rkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau 

terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan 

pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan. 

Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan dengan 

prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka shi>rkah itu 

tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya 

menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan 

shi>rkah dalam keuntungannya. 

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. 

Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. 

Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh 

usaha. Terkadang salah seorang diantara mereka memiliki keahlian yang 

lebih dariyang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan 

mereka. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.53 

                                                 
52 Ibid., 84. 
53 Ibid., 84. 
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G. Berakhirnya shi>rkah 

Perkara yang membatalkan shi>rkah terbagi atas dua hal. Ada perkara 

yang membatalkan shi>rkah secara umum dan ada pula yang membatalkan 

sebagian yang lainnya. 

1. Pembatalan shi>rkah secara umum 

a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak 

yang lainnya, karena shi>rkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela 

dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan 

apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini 

menunjukkan pencabutan suatu kerelaan shi>rkah oleh salah satu pihak. 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian 

dalam mengelola harta), baik karena gila ataupun sebab lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia dan jika bertasharruf lebih dari dua 

orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Shi>rkah 

berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang 

meninggal menghendaki turut serta dalam shi>rkah tersebut, maka 

dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan tersebut. 

d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang 

terjadi pada waktu perjanjian shi>rkah tengah berjalan, maupun sebab 

yang lainnya. 

e. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak 

berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shi>rkah. Pendapat ini 
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dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah. 

Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak 

membatalkan perjanjian. 

f. Modal para anggota shi>rkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 

shi>rkah, jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta 

hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya 

sendiri. Namun jika harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak 

dapat di pisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila 

masih ada sisa modal, maka shirkah masih dapat berlangsung dengan sisa 

kekayaan atau modal yang masih ada.54 

2. Pembatalan shi>rkah secara khusus55 

a. Harta shi>rkah rusak  

Apabila harta shi>rkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang 

rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada 

shi>rkah amwa>l. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta 

maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi 

jual beli. 

b. Tidak ada kesamaan modal 

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam shi>rkah mufa>wad}ah pada 

awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi 

shi>rka>h mufa>wad}ah. 

                                                 
54 Huda, Fiqih Mu’amalah, 109-110. 
55 Syafe’i, Fiqih, 201. 



 

52 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI DI BINTANG 

SWALAYAN PONOROGO 

 

A. Profil Usaha Bintang Swalayan Ponorogo 

1. Gambaran Umum  

Bintang Swalayan merupakan tempat belanja berbentuk toko yang 

menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Konsep berbelanja yang 

diterapkan adalah secara swalayan yaitu barang-barang diambil sendiri oleh 

pembeli dan langsung membayarnya di kasir. Dengan 6 cabang yang berada 

di Beberapa kecamatan di Ponorogo, Bintang Swalayan berharap 

kedepannya usaha yang di bawah naungan PCNU Ponorogo ini semakin 

berkembang bukan hanya mendirikan tempat belanja kebutuhan sehari-hari, 

tetapi bisa juga melebarkan sayapnya dengan membuka apotik, bengkel dan 

lain sebagainya untuk menunjang keperluan masyarakat. 

Dalam perjalanan mensosialisasikan dan menjual saham Bintang 

Swalayan, manajemen Bintang Swalayan sangat terbantu dengan adanya 

Tim Penggerak Ekonomi Madiri yang ada di setiap MWC / Kecamatan. Tim 

ini bertugas mensosialisasikan saham Bintang Swalayan sekaligus 

menjualnya lalu diproses sampai kantor pusat Bintang Swalayan.1 

2. Sejarah 

Berdirinya PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo tidak lepas atas 

perintah Rois Syuriah PCNU Ponorogo Drs. KH. Imam Sayuti Farid, SH, 

                                                 
1 Sumarlin (Direktur), Hasil Wawancara, Kantor Bintang Swalayan Ponorogo. 9 Juli 2019. 
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M.Si kepada Ketua Tanfidziyah PCNU Ponorogo  Drs. Fatchul Aziz, MA. 

supaya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi untuk organisasi. Amanat 

itulah yang kemudian menjadi spirit kegiatan ekonomi keumatan di PCNU 

Ponorogo. Selanjutnya semangat itu ditindaklanjuti dalam Musyawarah 

Kerja (Musker) I PCNU Ponorogo tahun 2014 di Ponpes Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. Dari Musyker I inilah diputuskan kegiatan ekonomi 

keumatan baik untuk jam’iyah maupun jamaah nahdliyyin. Selanjutnya 

keputusan-keputusan Musker I disosialisasikan melalui kegiatan Turba 

(turun ke bawah) ke seluruh MWC NU se-Kabupaten Ponorogo. Selama 

Turba berlangsung, mayoritas jamaah menyetujui bahkan menginginkan 

untuk segera kegiatan ekonomi itu direalisir.  Diantara usulan itu adalah 

pendirian usaha swalayan dan grosir di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo.  

Setelah kegiatan Turba, pada tanggal 21 Februari 2015 digelar acara 

“Seminar Ekonomi PCNU Ponorogo” dengan mengundang Tim Ekonomi 

PWNU Jawa Timur, DR. Jimmy Hantu dari Bogor dan Kepala Dinas 

Perdagkum (Perdagakan, Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Ponorogo. 

Secara umum mereka berpandangan, bahwa permasalahan umat Islam yang 

cukup krusial saat ini adalah lemahnya kegiatan dibidang ekonomi 

keumatan, khususnya warga Nahdliyin yang mana kemampuan 

berekonominya sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan kemampuan 

berekonomi Organisasi yang lain. Sehingga setiap akan melaksanakan 

program-program organisasi yang telah diputuskan maupun melakukan 
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aktivitas dakwah atau lainnya selalu saja dihadapkan pada permasalahan 

dana atau pembiayaan organisasi.  

Meskipun secara jumlah warga nahdliyin ini mayoritas di Ponorogo, 

namun pada kenyataannya potensi besar ini belum terkelola dengan baik, 

sebaliknya lebih banyak digarap oleh pihak lain. Begitu juga umat Islam 

secara umum lebih senang berbelanja ke toko-toko milik non muslim. Hal 

demikian terjadi karena belum terkelolanya dengan baik potensi-potensi 

ekonomi kita. Kalau pun toh ada usaha dari kalangan muslim, namun belum 

memiliki daya saing dalam segi harga, kualitas maupun pelayanan. Selain 

itu juga lemahnya sikap loyalitas warga / umat islam terhadap umat Islam 

itu sendiri. Ditambah lagi belum tumbuhnya kepercayaan diri terhadap 

kekuatan diri sendiri.  

Oleh karena itu sesuai dengan rencana kerja lembaga perekonomian 

PCNU untuk membangun gerakan ekonomi umat, maka perlu adanya 

perusahaan publik di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kokoh dan mampu 

bersaing.  Dari pemikiran ini maka pada tanggal 16 Maret tahun 2015 

ditindak lanjuti dengan rapat PCNU Ponorogo berserta jajaran BANOM NU 

di rumah Bapak H. Sugeng Hariono, ST. Jl. Letjend Soeprapto No 18 

Ronowijayan Siman Ponorogo (yang sekarang dijadikan kantor Bintang 

Swalayan). Dalam rapat tersebut disepakati:  

a. Segera  membentuk badan usaha; 
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b. Membuat legal standing yang mengatur hubungan kelembagaan 

antara badan usaha (perseroan) dengan PCNU Ponorogo; 

c. Menyerahkan pengurusan legal standing sebagaimana dimaksud 

pada huruf  a dan b kepada PC LPBHNU Ponorogo;  

Dari dasar pemikiran itulah maka di bentuklah PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo yang merupakan wujud usaha LPNU yang bergerak 

dibidang Perdagangan umum. Pada bulan mei 2015 telah dibuka usaha retail 

dan grosir yaitu BINTANG Swalayan yang bertempat di Jl. Letjend 

Soeprapto No 18 Ronowijayan Siman Ponorogo. 

Sasaran Pasar yang dituju bukan hanya warga atau simpatisan NU 

saja, melainkan untuk kepentingan umum dengan menitik beratkan menjalin 

mitra usaha.   

3. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

Terwujudnya tatanan ekonomi jama’ah (Warga NU) yang 

mandiri dan berkeadilan dalam bingkai ajaran Islam Ahlussunnah 

wal Jamaah Annahdliyah. 

b. Misi Perusahaan 

1) Mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam 

bidang ekonomi keumatan  

2) Membangun sinergitas jama’ah dan jam’iyah NU melalui 

pemberdayaan ekonomi sesuai semangat Nahdlatut Tujjar  
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3) Melakukan pendirian usaha disegala bidang ekonomi 

keumatan secara profesional, mandiri dan berdaya saing. 

4) Menggali potensi dan memberdayakan ekonomi jama’ah NU 

c. Kebijakan Mutu 

1) Mempertahankan kepuasan pelanggan tertinggi dengan 

memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas dan tepat 

waktu 

2) Memenuhi persyaratan pelanggan dan secara terus menerus 

meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu 

3) Mengembangkan keahlian dan kemampuan karyawan 

4) Melakukan sesuatu dengan benar sejak awal 

5) Bekerja sebagai tim 

 

d. Motto Perusahaan 

”BELANJA MUDAH, MURAH DAN BAROKAH” 

e. Budaya Perusahaan 

1) Berintegritas 

2) Berkualitas 

3) Inovatif 

4) Kompetitif 

5) Kepuasan Pelanggan 

4. Lokasi 
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Bintang Swalayan Ponorogo berlokasi di Jl. Letjend Soeprapto No 

18 Ronowijayan Siman Ponorogo. Bintang Swalayan menempati 

tempat yang cukup strategis, yaitu dekat dengan jalan raya  

serta mudah dijangkau dan tidak jauh dari tempat pendidikan yaitu 

IAIN Ponorogo dan Unmuh Ponorogo. 

Bintang Swalayan juga membuka cabang di beberapa tempat, 

antara lain: 

1) Bintang Swalayan Bathoro Kathong 

2) Bintang Swalayan Jenangan 

3) Bintang Swalayan Sawoo 

4) Bintang Swalayan Jetis 

5) Bintang Swalayan Slahung 

6) Bintang Swalayan Mlarak 

5. Kelembagaan 

1) PT. KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO berada di 

bawah naungan PC Nahdlatul Ulama Ponorogo yang ditangani 

oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dengan 

diterbitkannya SK PCNU Nomor: 92/PC/A.II./L-19/XI/2014 

tentang Pengesahan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama NU 

Ponorogo Masa Khidmat 2014-2019. 

2) PT. KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO merupakan 

perusahaan yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto No. 18 Rt. 

01 Rw. 01 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 
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Ponorogo. PT.  KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO 

telah dibuat dan diresmikan berdasarkan Akta Pendirian yang 

dibuat dihadapan Notaris Sutomo, SH nomor: 07  tanggal 30 

September 2015  di Ponorogo, dan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-

2458996.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 22 Oktober 2015. 

3) PT.  KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO telah 

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 

3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor  

NPWP 74.482.028.0-647.000. Namun untuk SIUP dan TDP masih 

dalam proses, dikarenakan belum diterbitkannya Perda tentang 

RTRW dan RTDR termasuk peraturan zonasinya.2 

6. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang 

harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan rapi untuk 

kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama 

yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas agar 

setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas 

apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Struktur organisasi di Bintang Swalayan sebagai berikut:3 

                                                 
2 Profil Bintang Swalayan,  
3 M. Asrovi (Staff Adm. Umum), Hasil Wawancara, Kantor Bintang Swalayan Ponorogo. 9 Juli 

2019.  
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Komisaris     : H. Sugeng H, ST 

Direktur     : Sumarlin 

Manajer Opr & Pemasaran  : Ikhwan Nasution 

Manajer Adm. & Keuangan  : Sunarto 

Dengan bagan struktur organisasi seperti di bawah ini.  
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B. Akad Kerjasama di Bintang Swalayan Ponorogo 

Dalam investasi di Bintang Swalayan, mereka yang berinvestasi dapat 

membeli saham yang harganya Rp 100.000,- per lembar dan ditambah Rp 

10.000,- untuk biaya administrasi. Cara pembelian saham Bintang Swalayan 

ini ada 2, yaitu:4 

1) Datang di kantor Bintang Swalayan Jl. Letjend Soeprapto No 18 

Ronowijayan Siman Ponorogo dengan membawa fotokopi KTP 

dan sejumlah uang sesuai berapa pembelian saham. Lalu pembeli 

saham akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan Saham Sebenarnya 

(SBKSS), apabila belum terbit SBKSS maka pembeli akan diberi 

kwitansi bukti pembelian saham. Atau; 

2) Pembeli menemui Tim Penggerak Ekonomi Mandiri yang ada di 

tingkat MWC NU dengan membawa foto kopi KTP dan sejumlah 

uang sesuai berapa pembelian saham. Lalu pembeli saham akan 

diberikan kwitansi pembelian saham dan SBKSS akan diberikan 

menyusul.5 

 

 

 

                                                 
4 M. Asrovi (Staff Adm. Umum), Hasil Wawancara, Kantor Bintang Swalayan Ponorogo. 10 Juli 

2019. 
5 Lutfiatul Fiqriyah (Pembeli saham), Hasil Wawancara, Rumah Luthfiatul F., 10 Juli 2019. 
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Gambar 1. Kwitansi bukti pembelian saham Bintang Swalayan 

Ponorogo. 

  

 

 

 

Gambar 2. Surat Keterangan Kepemilikan Saham Sebenarnya 

(SBKSS) 

Dalam prakteknya, penjualan saham Bintang Swalayan tidak tertutup 

kepada warga NU saja, tetapi terbuka untuk siapa saja yang mau 

menanamkan saham di Bintang Swalayan. Jadi, siapa saja yang ingin dan 

mau menanamkan saham Bintang Swalayan selalu menerima. 

Pada awal berdiri pada tahun 2015 saham Bintang Swalayan dipegang 

oleh 922 orang dengan jumlah modal ssebesar Rp 1.557.200.000,-. 

Meningkat di tahun 2016 menjadi 1.136 orang pemegang saham dan jumlah 

modal menjadi 1.892.000.000,-. Pada tahun 2019 ini pemegang saham 

Bintang meningkat jauh menjadi 21.269 orang dan jumlah modal menjadi 

Rp 2.126.900.000,-.  

C. Bagi Hasil dalam Kerjasama di Bintang Swalayan Ponorogo 

 Pembagian keuntungan dalam kerjasama di Bintang Swalayan ini 

diambil dari laba bersih. Jadi pembagian keuntungan yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu diambil dari jumlah 
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laba bersih dalam setahun sekali yang sebelumnya sudah dialokasikan. 

Pembagian keuntungan dilakukan pada setiap tanggal 20 Ramadhan setiap 

tahunnya. Pembagian ini dilakukan pada tanggal tersebut karena pada 

tanggal 20 Ramadhan kebutuhan menjelang lebaran meningkat dan 

pemegang saham bisa menggunakan keuntungan ini untuk memenuhi 

kebutuhan lebaran.  

Pembagian deviden saham Bintang Swalayan dari tahun ke tahun, 

mulai pembagian pertama sampai saat ini selalu mengalami peningkatan. 

Hal ini disesuakian dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha di Bintang 

Swalayan. Pembagian ini bisa dilihat pada table di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Pembagian deviden saham Bintang Swalayan Ponorogo dari 

tahun ke tahun. 

Alokasi pembagian hasil Bintang Swalayan pada tahun 2019 ini 

adalah sebagai beikut: 

Rencana Penetapan Pembagian Laba Perseroan: Th 2015 Th 2016 

Laba / Rugi 106.286.974Rp          159.600.582Rp      

Jml Lembar saham 15.572 18.920                   

Laba Per Lembar Saham (100%) 6.826Rp                     8.436Rp                 

Harga Perlembar saham 100.000Rp                 100.000Rp             

Total Kenaikan Lembar saham 106.826Rp                 108.436Rp             

Pembagian %tase 2015 TH 2015 Laba Perlembar

Organisasi NU 20% 21.257.395Rp            1.365Rp                 

Modal pengembangan 50% 53.143.487Rp            3.413Rp                 

Pemegang Saham 20% 21.257.395Rp            1.365Rp                 

Kesejahteraan karyawan 10% 10.628.697Rp            683Rp                   

100% 106.286.974Rp         6.826Rp                

Pembagian %tase 2016 TH 2016 Laba Perlembar

Organisasi NU (MWC & PAC) 15% 23.940.087Rp            1.265Rp                 

Organisasi PCNU 5% 7.980.029Rp              422Rp                   

Modal pengembangan 20% 31.920.116Rp            1.687Rp                 

Pemegang Saham 50% 79.800.291Rp            4.218Rp                 

Kesejahteraan karyawan 10% 15.960.058Rp            844Rp                   

100% 159.600.582Rp         8.436Rp                
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1. Pemegang Saham   : 50 % 

2. Pengembangan Usaha : 20 % 

3. Organisasi NU  : 20 % 

4. Pengelola/SDM  : 10 % 

Untuk pengambilan keuntungan yang dilakukan pada tanggal 20 

Ramadhan, pemilik saham harus mengambil sendiri di kantor pusat Bintang 

Swalayan Jl. Letjend Soeprapto No 18 Ronowijayan Siman Ponorogo 

dengan membawa Surat Bukti Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS) 

sebagai syarat untuk mengambil bagi hasil keuntungan investasi di Bintang 

Swalayan. Setelah mengambil deviden, maka pemilik saham akan diberikan 

kwitansi bukti penerimaan dan dalam SBKSS pemilih saham akan ditandai 

dan di stempel untuk bukti telah mengambil deviden Bintang Swalayan 

Ponorogo.6  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kwitansi bukti pengambilan deviden Bintang Swalayan 

Ponorogo. 

                                                 
6 Rupingati (Pembeli Saham), Hasil Wawancara, Rumah Ibu Rupingati, 11 Juli 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI 

DI BINTANG SWALAYAN PONOROGO 

 

 

A. Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Investasi di Bintang Swalayan 

Ponorogo 

 

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk 

usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada 

kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi 

maupun paguyuban atau kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang 

lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, perternakan, pertanian, 

pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara 

pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak 

tenaga, pikiran, dan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapat 

keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila 

keuntungan yang dicari dengan jalan yang dilarang, maka hukumnya adalah 

haram. 

Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan mu’amalah dilakukan atas 

dasar tolong menolong. Hal ini mengandung arti dalam mencari harta untuk 

kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang batil serta 

bermu’amalah dengan adanya unsur gharar sehingga dapat merugikan 
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orang lain. Allah SWT. telah menjelaskan tentang kerjasama shi>rkah 

dalam Firmannya dalam surat as-S}a>d ayat 24:91 

َِن  .… ُلََطآءِ ِإَونَّ َكثرِٗيا م  ٍض إَِّلَّ  ٱۡلخ ٰ َبعخ ُضُهمخ لََعَ ِينَ ََلَبخِِغ َبعخ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ
ٰلَِحِٰت وََعِملُواْ  ۗۡ  ٱلصَّ ا ُهمخ   ..…َوقَلِيٞل مَّ

Artinya: ….Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"…. 

Dari ayat ini penulis dapat memahami bahwa akad musharakah 

diperbolehkan. Lafadz “al-Khulata” dalam ayat ini bisa diartikan saling 

bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama 

antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah perniagaan. 

Kerjasama di Bintang Swalayan ini calon pemegang saham atau investor 

harus menyertakan modalnya, modal tersebut berbentuk saham. Saham 

merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha 

yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan 

untuk menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan. Pemegang 

saham atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian deviden dalam 

setahun sekali setiap tanggal 20 Ramadhan.92  

                                                 
91 Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 

203 
92 Wawancara dengan Bapak M. Asrofi (Staff Administrasi Umum), tanggal 13 Juli 

2019, di Kantor Bintang Swalayan. 
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Jika ditinjau dari hukum Islam, bentuk kerjasama di Bintang 

Swalayan ini adalah shi>rkah mud}a>rabah. Shi>rkah mud}a>rabah adalah 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang 

mana modal usaha disediakan oleh pihak tertentu (sa>hib al-ma>l), sedangkan 

pihak lainnya (mud}a>rib) menjalankan usaha.93  

Dalam teori shi>rkah mud}a>rabah dengan fakta di lapangan sudah 

sesuai, yakni kerjasama investasi yang dilakukan di Swalayan tersebut 

dengan modal berasal dari pembeli saham atau sa>hib al-ma>l dan pengelola 

usaha atau mud}a>rib  yaitu Bintang Swalayan Ponorogo.  

Jadi, bentuk kerjasama di Bintang Swalayan Ponorogo itu sah 

menurut hukum Islam, karena kerjasama tersebut dilakukan dengan 

menitipkan uang atau dana yang disebut saham oleh pembeli saham kepada 

pihak Bintang Swalayan untuk dikelola sebagai tambahan modal usaha 

swalayan. 

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad shi>rkah yang 

dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. Akad lisan yang 

berupa pengucapan i>ja>b oleh pemegang saham dan pernyataan qabu>l oleh 

pihak Bintang Swalayan. Dan akad tertulis yakni berupa Surat Bukti 

Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS). Ini berarti jelas ada akta otentik 

ataupun akta dibawah tangan.  

                                                 
93 Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar 

Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148. 
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Dalam pelaksanaan akad tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam 

sudah sesuai, dengan adanya surat bukti kepemilikan modal yang 

didalamnya sudah tertera nama pemilik modal, nilai nominal, lembar 

sahamnya dan alamat pemilik modal. 

Jadi, praktik kerjasama yang dilakukan di Bintang Swalayan 

Ponorogo tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Seperti dalam 

pelaksanaan akad, akad shi>rkah yang dilaksanakan oleh mereka tersebut 

secara lisan dan tertulis. Akad lisan yang berupa pengucapan i>ja>b oleh 

pemegang saham dan pernyataan qabu>l oleh pihak Bintang. Dan akad 

tertulis yakni berupa Surat Bukti Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS). 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Investasi Di 

Bintang Swalayan Ponorogo 

Pembagian keuntungan dalam shi>rkah mud}a>rabah adalah dibagi 

antara sahi>b al-ma>l dengan mud}a>rib, sesuai dengan kesepakatan berupa 

bagian tertentu dari seluruh keuntungan yang ada. Dengan demikian bagian 

keuntungan ditentukan berupa sejumlah uang tertentu, misalnya Rp. 

5.000,00. Apabila hasil usaha mengalami kerugian, maka kerugian hanya 

dibebankan kepada sahi>b al-ma>l, mud}a>rib tidak dibebani kerugian modal 

tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian 

tersebut terjadi bukan karena kelalaian mud}a>rib.94 

 

                                                 
94 Hasanudin, Perkembangan Akad, 47-48. 
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Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, pembagian 

keuntungan yang dilakukan di Bintang Swalayan adalah sesuai dengan 

jumlah saham pemegang saham. Dan jumlah saham tersebut setiap 

pemegang saham, jumlah sahamnya berbeda-beda. Pembagian keuntungan 

diambil dari hasil total keuntungan bersih. Jadi, pembagian keuntungan 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu 

diambil dari jumlah akhir keuntungan bersih dalam setahun sekali yang 

sebelumnya sudah dialokasikan. Dari seluruh hasil penjualan dialokasikan 

dalam beberapa hal.   

1. Pemegang Saham   : 50 % 

2. Pengembangan Usaha  : 20 % 

3. Organisasi NU   : 20 % 

4. Pengelola/SDM  : 10 % 

Dalam pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan hukum Islam sudah 

sesuai, karena dalam praktiknya pembagian keuntungan diketahui oleh 

semua pihak. Selain diketahui seluruh pihak, modal juga harus diketahui 

jumlahnya, karena jika tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tertentu 

tentu hukumnya tidaklah sah. 

Jadi, dalam bagi hasil dalam investasi Bintang Swalayan Ponorogo 

sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktiknya pembagian 

keuntungan diketahui oleh semua pihak. Selain diketahui seluruh pihak, 

modal juga harus diketahui jumlahnya, karena jika tidak diketahui 

jumlahnya hanya spekulatif tertentu tentu hukumnya tidaklah sah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktik Investasi di Bintang Swalayan Ponorogo” sebagaimana 

disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat di ambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad investasi di Bintang Swalayan ini adalah shi>rkah mud}a>rabah. 

Shi>rkah mud}a>rabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh 

pihak tertentu (sa>hib al-ma>l), sedangkan pihak lainnya (mud}a>rib) 

menjalankan usaha.1 Dalam teori shi>rkah mud}a>rabah dengan fakta di 

lapangan sudah sesuai, yakni investasi yang dilakukan di Swalayan 

tersebut dengan modal berasal dari pembeli saham atau sa>hib al-ma>l 

dan pengelola usaha atau mud}a>rib  yaitu Bintang Swalayan Ponorogo. 

2. Bagi hasil dalam shi>rkah mud}a>rabah adalah dibagi antara sahi>b al-ma>l 

dengan mud}a>rib, sesuai dengan kesepakatan berupa bagian tertentu dari 

seluruh keuntungan yang ada. Dengan demikian bagian keuntungan 

ditentukan berupa sejumlah uang tertentu, misalnya Rp. 5.000,00. 

Apabila hasil usaha mengalami kerugian, maka kerugian hanya 

dibebankan kepada sahi>b al-ma>l, mud}a>rib tidak dibebani kerugian 

                                                 
1 Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar 

Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148. 
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modal tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama 

kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian mud}a>rib.2 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menyarankan: 

1. Bintang Swalayan Ponorogo diharapkan terus meningkatkan 

pelayanan terhadap pemegang saham supaya pemegang saham 

tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam memperoleh 

informasi maupun pelayanan dari pihak swalayan. 

2. Bagi para pelaku usaha lain bisa meniru Bintang Swalayan yang 

menerapkan motto “Belanja Mudah, Murah dan Barokah” yang 

selain mengedepankan aspek dunia juga memikirkan aspek 

akhirat. Yaitu selain pembeli atau pelanggan bisa belanja mudah 

dan murah juga dalam setiap belanjanya barokah. 

                                                 
2 Hasanudin, Perkembangan Akad, 47-48. 
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