
BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta

dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.

Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam

mengartikan istilah musyarakah.1

Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin

kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama.

Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk

mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau

pengaturan harta. Menurut ulama Syafi’i, musyarakah adalah tetapnya hak

kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak

pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut ulama Hanafi,

musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal

dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan

dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat

musyarakah, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain,

1 Az-Zuhaili wahbah, Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Darul Fikri), Jilid 5, hal. 441-443.
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semuanya hanya mejelaskan musyarakah dari sisi tujuan dan dampak atau

konsekuensinya.2

2. Landasan Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan, musyarakah juga

memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya

diperkuat oleh Al-Qur’an, hadits serta ijma ulama. Dalam Al-Qur’an

terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya musyarakah di

antaranya adalah dalam QS.An-Nisa ayat 12.



Artinya; maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (QS.An-Nisa:12).

Dalam QS.Saad ayat 24.









Artinya; sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh

dan amat sedikit mereka itu. (QS. Saad: 24).

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda yang artinya; “Aku adalah

orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak

2 Syafi’I Rahmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 184-186.



berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari

keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud)3

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama

sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh.4

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika

musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan

rukun musyarakah. Menurut ulama Hanafi rukun musyarakah hanya ada

dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul

(ungkapan penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain

ijab dan qabul dalam rukun musyarakah seperti adanya kedua orang yang

berakad dan objek akad menurut Hanafi itu bukan termasuk rukun tetapi

termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun

musyarakah meliputi dua orang yang berserikat, shigat serta objek akad

musyarakah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur

ulama rukun musyarakah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-

Jaziri,5 jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka

sebenarnya pendapat Al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di

3 Al-Albani Muhammmad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006) hal. 558.

4 Ghazaly Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2010) hal.127-128.
5 Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Kelasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia,

2012), hal 148.



dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya musyarakah

yaitu dua orang yang bersarikat dan objek musyarakah.

b. Syarat Musyarakah

Secara umum, akad musyarakahakan dikatakan sah jika

memenuhi beberapa syarat, yaitu;

1) Akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan, setiap patner

merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan

izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-

masing patner merupakan wakil dari pihak lain.

2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing patner

mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa

dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-

masing patner.

3) Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal

yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk masing-masing patner,

karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi

dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.

4. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis,

yakni musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah akad

(syirkah al ‘aqd).6

6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, (Bandung : PT Al-
Maarif, 1987), hal. 46.



a. Syirkah al amlak

Musyarakah kepemilikan atau syirkah alamlak adalah musyarakah yang

terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang

mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam

musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah

asetnya, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset

tersebut.

b. Syirkah al ‘aqd

Musyarakah akad adalah musyarakah yang terjadi karena adanya

kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari

mereka memberikan konstribusi modal musyarakah, musyarakah akad

terbagi menjadi 4 bagian.7

1) Syirkah al ‘Inan

Syirkah al ‘inan adalah akad antara dua orang atau lebih, setiap pihak

memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi

dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian

sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi dari masing-

masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil

tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan

mereka.

7 Wahbah Azuhaili, Op. cit, hal 769-781.



2) Syirkah al Mufawadlah

Syirkah al Mufawadlah adalah akad kerjasama antara dua orang atau

lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan

kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis

musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung

jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara

sama.

3) Syirkah al A’maal

Syirkah al A’maal adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk

menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan secara

berasam-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi antara para

anggota. Misalnya, dua orang atau lebih bersekutu untuk membangun

rumah, dengan ketentuan upah dibagi bersama di antara anggota.8

4) Syirkah al Wujuh

Syirkah al Wujuh 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

keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang

disediakan oleh setiap mitra.9

8 Sabiq Sayyid, Fiqh Al Sunnah, (Quwaid : Daar al Bayan, 1991), hal. 184.
9 Nawawi Ismail, Op.cit, hal. 154.



B. Akad

1. Pengertian akad

Secara etimologi akad atau perjanjian yang dalam bahasa arab

disitilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’, akad atau perjanjian dapat diartikan

yaitu, suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap seseorang lain atau lebih.10 Sedangkan dalam kamus bahasa

Indonesia memberikan definisi lain mengenai arti akad atau perjanjian yaitu,

persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak

atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam

persetujuan itu.11

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa, akad atau perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara

seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau dengan beberapa

orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.12

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan

qabul.Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab

keberadaannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat

bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu;

10 Yan Permadya puspa, Kamus Hukum, (Semarang : CV Aneka, 1977), Hal. 248.
11 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,

1986), hal. 402.
12 Suharwardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.1-2.



1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.

2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.

3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang

menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang

menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata

setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan

atas ucapan orang pertama.13

b. Syarat akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh

masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu

tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah

memenuhi rukunnya.Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat

sahnya akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat-syarat itu dapat

dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan bersifat khusus,

yang harus ada pada semua akad yaitu:14

1) Berifat umum

a) Kedua belah pihak cakap berbuat.

b) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.

c) Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara’, dilakukan oleh yang

mempunyi hak melakukan dan melaksanakannya walaupun dia

bukan si akid sendiri.

d) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara’

13 Syafi’I Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hal. 45-46.
14 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Riau:Suska Press, 2008), hal. 35-36.



e) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak

memberi faedah.

f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabulmaka apabila

yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, batallah

ijabnya.

3. Pelaksanaan Akad dalam Ekonomi Islam

Akad adalah sebuah pertalian antara ijab (pernyataan salah satu

pihak yang bertransaksi) dan qabul (ungkapan penerimaan yang diucapkan

oleh pihak yang lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek yang

ditransaksikan. Pertalian ijab dan qabul mengikat kedua belah pihak yang

melaukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad

harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah

akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas,

sehingga bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat

memenuhi kewajiban, ia akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam

akad.

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi

Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam

ekonomi konvensional, misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha

produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah suatu

hal yang biasa. Dalam ekonomi Islam hal akad merupakan implementasi

sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk

pengembangan moral, untuk itu, masyarakat harus bisa memutuskan



komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan

sehingga maslahah dapat terwujud.15Misalnya, untuk kegiatan konsumtif,

kita bisa menggunakan akad murabahah yaitu jual beli dengan

menyebutkan jumlah keuntungan yang didapat atau pinjaman tanpa

bunga.Untuk usaha yang bersifat produktif kita bisa menggunakan akad

musyarakah (investasi).Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1






Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ”(QS.

Al-Ma’idah:1).

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah

masalah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad sebagai salah satu cara

untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam

kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqih, kata perjanjian atau akad

didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan

kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam obyek

perikatan.

Rumusan perjanjian atau akad di atas mengindikasikan bahwa

perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal

yang khusus. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang

menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu

15 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2013), hal.9.



pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak,

seperti jual beli, sewa, dan lain-lain.Sedangkan secara khusus akad berarti

kesetaraan antara ijab dan Kabul dalam lingkup yang disyariatkan.16

Secara etimologi perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan

dengan akad dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.17

2. Perjanjian atau akad adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat

oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang

tersebut di persetujuan itu.18

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau

beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu

mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan

perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum

adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk

menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat

dikemukakan sebagai berikut:

16 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71-72.
17 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: CV Aneka, 1977), hal. 248.
18 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.

402.



a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh

satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula

misalnya; pembuatan surat wasiat atau pemberian hadiah sesuatu benda.

b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh

kedua belah pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

bagi keduanya, misalnya; membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa

serta kerja sama.19

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga

meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut

apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling

menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam

ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain dalam surat Al-

Maidah ayat 1:






Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS.Al-

Maidah:1).

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji

setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh

manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat bahwa, apabila seseorang

itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mereka

19 Mardani, Op.cit, hal. 74.



tidak memenuhi tanggung jawab yang telah mereka sepakati, maka kepada

pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut

dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan

dengan wanprestasi.20

Dalam melakukan perjanjian ada beberapa syarat yang harus

diperhatikan dan ini merupakan syarat sahnya dalam melakukan suatu

perjanjian.

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan

yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan

dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada

kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau

melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi

perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka

perjanjian diadakan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah

didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing

pihak rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus

merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti

tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain,

20Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1986), hal. 199.



dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan

hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak

yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang

tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan

terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah

mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat

pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang

mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian

haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah

mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan

oleh perjanjian itu.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin

dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah

pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian

pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:21

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka

waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila

telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis

langsung tanpa ada perbuatan hukum lain batallah perjanjian yang

diadakan para pihak.

21 Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 74-76.



2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan

menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat

membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan

perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang

dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan

Al-Qur’an yaitu surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: “Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu,

hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka.

Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang

bertakwa”. (QS.At-Taubah:7).

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat”selama

mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula

terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila

salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh

membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

3. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan atau penipuan

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan

telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan



penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian

yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain. Dasar hukum

tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan terjadi adanya penghianatan

dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu

kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah SWT

tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. Al-

Anfal:58).

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan

bukti penghianatan itu dapat dipahamkan dari bunyi kalimat “jika

kamu khawatir akan terjadinya penghianataan ..., maka kembalikanlah

perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian

itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti penghianatan. Adapun

prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara; terlebih dahulu

kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu,

bahwa perjanjian atau ksepakatan yang telah diikat akan dihentikan

atau dibatalkan, hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan

pembatalannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah

perjanjian dihentikan secara total.Maksud setelah berlalu waktu yang



memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian

mempunyai waktu untuk brsiap-siap menghadapi resiko pembatalan.22

Dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan

hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 58

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dasar pembolehan

tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka

dengan cara yang baik”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai

pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan

perjanjian secara total.23

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum

perjanjian sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata

yang mengenal asas kebebasan berakad, asas personalitas, dan asas

i’tikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai,

dan riil.Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum

perjanjian. Adapun asas-asas itu sebagai berikut24:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian

Islam, dalam artian para pihak bebas membuat perjanjian atau akad.

Bebas dalam menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian,

serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian

sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan akad di dalam

22 Rahmat Syafi’I, Op.cit, hal. 201.
23 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

hal. 1-7.
24Anshori Abdul Ghofur, Op.cit, hal 32.



hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam.Dalam membuat

perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan

penipuan.Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 256.



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia
Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah:256)

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam

menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus dilandasi oleh

kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

2. Al-Musawah (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak

mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term

and condition dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau

kedududukan yang seimbang.Dasar hukum mengenai asas persamaan

ini tertuang dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13.



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang
yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-
Hujarat:13).

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukan bahwa semua

orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan

yang membedakan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya

di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang mulia di sisi-

Nya adalah orang-orang yang bertaqwa, antara lain dengan

menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

3. Al-‘Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad

menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua

kewajibannya.Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan

yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian

bagi salah satu pihak.

4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan

harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus



didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh

ada paksaan, tekanan, dan penipuan.Dasar hukum adanya asas

kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat kita lihat dalam Firman

Allah Q.S An-Nisa ayat 29.25

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”(QS. An.Nisa:29).

Kata “suka sama suka” menunjukan bahwa dalam hal

membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus

senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak

secara bebas.

5. Ash-Shidq (Kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan

kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau

kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau

akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan,

memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses

pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asas

25Ibid, hal. 122.



kebenaran atau kejujuran, terlihat dalam Firman Allah Q.S. Al-Ahzab

ayat 70.26

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada

Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”(QS. Al-

Azhab:70).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap muslim wajib untuk

berkata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian

dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan menjadi sesuatu yang

esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih

berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi

sengketa. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 Allah

SWT berfirman.



















26Ibid, hal. 680.

























































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 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: 282).

Ayat di atas mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-

benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam

pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-

saksi, dan prinsip tanggung jawab individu.27

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam Islam ketika seorang subyek hukum hendak membuat

perjanjian dengan subyek hukum lainnya, selain harus didasari dengan

27 Anshori Abdul Ghofur, Op.cit, hal.35.



adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam

bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran adanya saksi-saksi.

Berdasarkan pada pengertian akad atau perjanjian, syarat

sahnya perjanjian, serta prosedur-prosedur dalam perjanjian. Maka

dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad

atau perjanjian. Subyek hukum yang akan mengadakan perjanjian

harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas

para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara

jelas.

2. Dari segi tujuan dan objek akad atau perjanjian. Dalam sebuah

perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya suatu

perjanjian dan jangan sampai membuat perjanjian dengan obyek

yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau

kebiasaan/adat yang sejalan dengan ajaran Islam.

Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan

waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan,

penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara

pelaksanaannya.

Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan

keadilan di antara pihak dalam menentukan hak dan kewajiban



diantaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan

adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa

harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan

klausul, bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para

pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum

Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya

meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah

perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak

memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan

suatu perjanjian harus dihindarkan adanya kata-kata yang berwayuh

arti(multi interpretable). Dengan demikian, maka dapat meminimalisir

peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.28

Pembahasan tentang hubungan akad para pihak pada

hakikatnya  dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan.

Akad sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak

dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan

analisis tentang asas proporsionalitas dalam akad justru dimulai dari

aspek filosofis keadilan berakad. Keadilan dalam berakad lebih

termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi

28 Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan
,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal.248-249.



sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Memahami

keadilan dalam akad komersial tidak boleh membawa kita kepada

sikap monistic (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap

komprehensip. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan

hubungan antarperson, termasuk akad, hendaknya tidak dipahami

sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasilkan

ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para

pihak yang berakad. Dalam keadilan komutatif didalamnya

terkandung pula makna distribusi proporsional.29

4. Penentuan Isi Akad

Penentuan isi akad hendaknya dibedakan dengan kausa(tujuan) akad.

Kausa akad sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 BW syarat

4 dihubungkan dengan pasal 1335 jo. 1337 BW, diartikan sebagai tujuan

bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan akadtual yang

mereka buat. Sedangkan isi akad terkait dengan penentuan sifat serta

luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan akadtual para pihak

yang terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan

oleh para pihak. Terkait isi akad, kepustakaan hukum akad membaginya

dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Unsure Esensialia, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu

akad. Misal; dalam akad jual beli, maka barang dan harga merupakan

unsur esensialia dalam perjanjian tersebut.

29 Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial,(Jakarta: Kencana, 2010), hal.47.



2. Unsure Naturalia, merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-

undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, namun

demikian dapat disimpangi para pihak. Misal; penanggungan.

3. Unsure Accidentalia, merupakan unsur yang ditambahkan oleh para

pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Misal; jual beli

rumah dengan  perabotnya.

Akad bisnis, khususnya akad komersil, seyogyanya tidak selalu

diartikan dalam wujud keseimbangan matematis.Asas proporsionalitas

membuka peluang adanya ketidakseimbangan dengan syarat pertukaran

prestasi berlangsung secara fair dan proporsional. Contoh pembagian

keuntungan dalam perjanjian waralaba (70: :30) adalah tidak seimbang

secara matematis, tetapi diterima sebagai hasil yang proporsional.30

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disepakati dalam

pembuatan akad kerjasama antara lain adalah:

1. Orang yang berakal

Bahwa kedua belah pihak tidak dalam keadaan gila dan beberapa

kekurangan yang lain yang berkaitan dengan kecakapan akalnya. Artinya

orang itu hendaknya cakap, merdeka dan lain sebagainya, sehingga

mereka dapat melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri.

2. Orang yang baligh

Bahwa kedua belah pihak telah baligh dan dapat menggunakan

kecakapannya secara sempurna dalam melakukan tindakan hukum di

dalam menjalankan kerja sama tersebut.

30 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,(Jakarta:Binacipta,1987) cet. IV. Hal. 50.



3. Dengan kehendaknya sendiri(tidak terpaksa)

Bahwa kedua belah pihak tersebut tidak merasa dipaksa dalam

melakukan kerja sama usaha atau dengan kata lain adanya unsur suka

rela antara kedua belah pihak sehingga kerja sama usaha tersebut berjalan

dengan baik sebagaimana yang diinginkan.31

Pelaksanaan kerja sama usaha dalam bentuk agroindustri antara

pengelola dengan investor menurut hukum Islam dibolehkan, selama kerja

sama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan, sebagaimana dinyatakan

dalam firman Allah SWT QS: Al-Maidah ayat 2







Artinya: saling tolong menolonglah dalam berbuat baik dan bertakwa

janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan

bermusuhan. (QS. AL-Maidah:2).

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerja sama adalah

tolong menolong dan diberikan kemudahan pergaulan hidup. Agama Islam

mewajibkan kepada semua pengikutnya saling bekerja sama dan saling

tolong-menolong dalam kebaikan.32

Setiap kegiatan atau usaha apapun bentuknya selalu bertujuan untuk

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar terpenuhinya kebutuhan

hidup sehari-hari. Dalam hal seperti jelas dalam Islam membolehkan, asal

31Az-Zuhaily Wahbah.Op.Cit. hal. 811.
32 Ahmad Zainal Abidin, Dasar-dasar Ekonomi Islam ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1979),

hal, 125.



jangan saling merugikan antara kedua belah pihak dan melanggar aturan

syariah Islam, karena kerjasama dalam Islam selalu mengajarkan untuk

tolong menolong antar sesama manusia agar mendapatkan harta yang baik

dan dihalalkan.33Setiap transaksi dalam akad kerjasama harus didasarkan

atas dasar kebebasan dan kerelaan, dan tidak ada unsur kekerasan dan

paksaan dari salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksi akad kerjasama

itu tidak sah.Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhhiyah bahwasannya “hukum

pokok pada aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan

aqad dan hasilnya yang saling ditentukan dalam aqad tersebut”.34

Islam mengenalkan konsep yang baik dan amat unik tentang makna

pekerjaan. Agama Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar untuk

mendapat penghasilan yang jujur, akan tetapi dengan bekerja keras

diharapkan seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada

orang lain. Semakin bermanfaat seorang muslim kepada orang lain dengan

melalui pekerjaannya, dia akan dekat dengan Allah SWT.35 Nabi Muhamad

SAW sendiri dalam berbagai kesempatan menasehati para pengikutnya

untuk bekerja keras dan tekun, seorang Muslim seharusnya tau dan

memahami terhadap segala perintah dan larangan Allah. Seperti halalnya

jual beli dan haramnya riba serta haramnya memakan harta manusia secara

batil, untuk mendapatkan penghasilan yang halal sebagaimana cara

menopang kehidupannya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi anggota

33 Mahmud Muhamad, Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Kalam
Mulia, 1999), hal.135.

34 Muchlis Usman, Qaedah-Qaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), hal. 184.

35 Ruqayyah Waris Masqood, Harta dalam Islam, (Jakarta: Lintas Publisher:2003)hal. 61.



keluarganya. Lebih dari itu umat Islam juga menganjurkan agar setiap

Muslim bekerja keras menjalankan aktivitas dan profesi apapun yang

dipilihnya dan untuk meraih kesempurnaan dan keunggulan dalam setiap

apapun yang dihasilkan. Dengan demikian, setiap Muslim diharapkan

memiliki cita-cita menjadi orang sukses dalam segala hal yang dikerjakan

atau menjadi untuk yang terbaik.

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang

berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan

beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan

wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi

patokan hukum untuk berjalannya kegiatan musyarakah tersebut. Hal-hal

yang harus disepakati tersebut antara lain:

1. Manajemen, ketika masing-masing pihak telah siap untuk melakukan

kerjasama musyarakah, maka saat itulah ia mulai mengelola modal.

Pengelolaan usaha tersebut tentunya membutuhkan kreatifitas dan

keterampilan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan manajemen,

kemampuan masing-masing pihak dalam merencanakan, merancang,

mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan.

2. Tenggang waktu. Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara

kedua belah pihak adalah lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak

semua modal yang dikeluarkan masing-masing pihak itu dana mati yang

tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu

adalah sebuah cara untuk memacu pengelola bertindak lebih efektif dan

terencana..



3. Tanggung jawab, satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam

mewujudkan kesepakatan bersama adalah adanya aturan tentang

tanggung jawab masing-masing pihak.Tanggung jawab menjadi penting

ketika ada penyelewengan dari pelaksanaan usaha yang telah disepakati.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam

kerjasama, yaitu, faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langung

terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi

hasil. Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir

pendapatan dan biaya musyarakah serta kebijakan akunting(prinsip dan

metode akunting).

1. Faktor langsung

a. Investment rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

b. Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan

metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian.

c. Nisbah bagi hasil

Salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah nisbah yang harus

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2. Faktor tidak langsung

Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya masing-masing pihak

dalam melakukan share dalam pendapat dan biaya.

Kebijakan akunting



Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan

metode akunting yang diterapkan oleh pihak terkait.Namun, bagi hasil

dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.36

5. Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Musyarakah

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan

diperoleh pemilik modal dan pengelola yang ditentukan berdasarkan

kesepakatan antara keduanya.Keuntungan harus dikuantifikasikan atau

dinilai jumlahnya, hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak

musyarakahagar tidak mengarahkan pada perbedaan dan sengketa pada

waktu alokasi keuntungan musyarakah.37Jika usaha tersebut merugi akibat

resiko bisnis, bukan akibat kelalaian pengelola, maka pembagian

kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing

pihak.Karena seluruh modal yang diinvestasikan dalam usaha pengelola

milik pemilik modal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung

sepenuhnya oleh pemilik modal.Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut

juga nisbah keuntungan. Dalam nisbah bagi hasil terdapat lima karakteristik

yaitu:

1. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase (%) bukan

dalam bentuk nominal uang tertentu (Rp).

36Syafi’I Antonio, Op.cit, hal. 87.
37 Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Kelasik dan Kontemporer,(Bogor : Ghalia Indonesia,

2012), hal. 156.



2. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan atas nisbah yang telah disepakati,

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing

pihak.

3. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar

yang dilandasi oleh kata sepakat dari masing-masing pihak.Cara

menyelesaikan kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih

dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian

melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.38

38 Muhamad Op.Cit, hal. 98-99.


