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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan manusia

tidak terbatas banyaknya. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang

telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah

terpenuhi, maka keinginan – keinginan yang lain akan muncul1.

Manusia lahir, ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban

manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun, dengan

semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula

kebutuhan manusia2.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat

di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam

pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah

melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal

tersebut disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-

Qur’an dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dari konsep yang disampaikan

dalam dua hal pegangan hidup umat manusia tersebut kita dapat melihat

bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk

mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka

1 Prathama Rahardja & Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar,
(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2006), Edisi 3, h. 2.

2 Deliarnov,Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pres,2009), h.1.
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panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat

manusia3.

Firman Allah dalam QS. Al-Jumuah (62) : 10








Artinya: “Apabila telah ditunaikan Shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung”.

Dari terjemahan ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah SWT

memerintahkan umat-Nya untuk bertebaran di muka bumi dan mencari

karunia-Nya. Bertebaran di muka bumi disini maksudnya adalah bekerja atau

berusaha dalam mencari rizki yang halal.

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi

juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang

semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka

melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya

menyediakan banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya

muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern,

seperti yang dirasakan pada hari ini4.

3Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoritis dan
Praktis,(Jakarta:Kencana, 2010), Cet.ke-1, Edisi 1, h. 3.

4 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.
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Bagi setiap manusia, pokok segala persoalan hanyalah materi, benda

yang terletak didepan mata dan merupakan tenaga modal, maupun benda yang

berupa tenaga manusia dan tenaga organisasi. Tidak tampak oleh mereka,

bahwa dibalik materi itu, tenaga alam dan tenaga modal, ada suatu kuasa yang

ghaib yang Maha Kuasa yang sewaktu-waktu dapat menahan atau

mencurahkannya5. Karena, bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada

pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah

untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus

mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar

dalam Islam bukan semata-mata bukan kebahagiaan didunia saja, tetapi juga

kebahagiaan diakhirat.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari

komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat derdiri

sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa

bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan

lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Begitupun dalam aktivitas usaha setiap orang selalu membutuhkan kehadiran

dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses

karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya,

pasti ada peran orang lain atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci

sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha. Kerjasama pada intinya

menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling

5 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung: CV. Pustaka
Ceria, 2002), Cet. Ke-1, h. 79.
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menguntungkan. Dalam Islam kerja sama disebut juga dengan Syirkah.

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama6.

Kerjasama dalam usaha atau disebut juga dengan syirkah abdan.

Secara lebih lengkap diartikan bersepakatnya dua orang atau lebih menerima

dan melaksanakan suatu pekerjaan, yang hasil dari pekerjaan itu dibagi

bersama diantara anggota serikat, sesuai dengan kesepakatan bersama7.

Syirkah abdan atau disebut juga syirkah a’mal adalah suatu bentuk

kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan

bersama – sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan

persyaratan yang disepakati bersama8.

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan – tindakan untuk

memperoleh manfaat sumber – sumber daya yang memiliki nilai ekonomis

guna memenuhi syarat – syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat

bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan

lingkungan sosial, budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup

individu dan masyarakat9.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial.

Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi

6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.127.

7 Amir Syarifuddin, Garis – Garis Besar Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 250.

8 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 351.

9Imran Manan, Dasar – Dasar Sosial Budaya Pendidikan, (Jakarta: Depdibud,
1989),h.12.
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dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan

masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan10. Individu – individu

harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi

kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT.

Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat

merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya11.

Di Kecamatan Rambah Hilir ada usaha jahit pakaian yang telah

dikenal oleh masyarakat yaitu Alfi-Aldi Tailor. Disamping membuka usaha

jahit pakaian, pemilik usaha ini juga membuka peluang kepada ibu – ibu

rumah tangga untuk dapat belajar menjahit yaitu dengan membuka kursus

menjahit bagi ibu – ibu rumah tangga saja. Mereka dilatih untuk dapat

menjahit semua jenis model dan bahan pakaian. Ketika ibu – ibu rumah tangga

tersebut telah mampu dan mahir dalam menjahit pakaian, diharapkan ibu – ibu

rumah tangga ini mampu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

dengan membuka usaha jahit sendiri. Namun tidak semua ibu – ibu rumah

tangga mampu untuk membuka usaha sendiri karena terkendala oleh

kurangnya modal untuk membuka usaha jahit.

Sebagian ibu – ibu rumah tangga yang kursus menjahit di Alfi-Aldi

Tailor yang tidak mampu membuka usaha sendiri, diberi kesempatan oleh

Alfi-Aldi Tailor untuk dapat bekerjasama dengannya dalam menyelesaikan

10Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Press, 2007), h. 6.

11 Muh. Said Pengantar Ekonomi Islam: Dasar – Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru:
Suska Press, 2008), h. 8.
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proyek penjahitan pakaian. Ketika penjahit mendapat proyek penjahitan

pakaian, penjahit melakukan kerjasama dengan ibu – ibu rumah tangga yang

telah belajar menjahit ditempatnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Alfi-

Aldi Tailor ini merupakan usaha jahit yang telah banyak dikenal oleh

masyarakat, tidak hanya masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir saja tetapi

juga dikenal oleh masyarakat diluar Kecamatan Rambah Hilir. Karena

memiliki banyak pelanggan dan proyek penjahitan pakaian maka kerjasama

yang dilakukan oleh Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga ini

diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga12.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih

mendalam tentang bagaimana “PENERAPAN SYIRKAH ABDAN PADA

USAHA JAHIT PAKAIAN ANTARA ALFI-ALDI TAILOR DENGAN

IBU – IBU RUMAH TANGGA UNTUK MENINGKATKAN

PENDAPATAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM” (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu)

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang permasalahan,

maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada bagaimana Penerapan

Syirkah Abdan Pada Usaha Jahit Antara Alfi-Aldi Tailor Dengan Ibu – Ibu

12 Asriati, Penjahit, Wawancara, Rambah Hilir 1 Mei 2013.
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Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor

dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimana penerapan syirkah abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-

Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan

pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

3. Bagaimana analisa Ekonomi Islam terhadap Penerapan Syirkah Abdan

pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah

tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kerjasama pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi

Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan

di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
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b. Untuk mengetahui penerapan syirkah abdan pada usaha jahit pakaian

antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk

meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu

c. Untuk mengetahui analisa Ekonomi Islam terhadap Penerapan Syirkah

Abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu –

ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang Penerapan

Syirkah Abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan

ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak – pihak lain yang ingin

mengadakan penulisan topik yang sama dimasa yang akan datang.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program

strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Alfi-Aldi Tailor yang berlokasi di

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis memilih
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lokasi tersebut karena masalah yang akan diteliti terdapat di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang serupa mungkin

banyak terjadi ditempat lain, namun penulis dapat melihat secara jelas

masalah yang akan diteliti yaitu di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jahit dan

ibu – ibu rumah tangga yang ikut menjadi anggota kerjasama dalam

menjahit pakaian di Kecamatan Ramabah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penerapan

Syirkah Abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu

– ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan ini berjumlah 15

orang yang terdiri pemilik usaha jahit dan ibu – ibu rumah tangga yang

ikut dalam kerjasama menjahit pakaian di Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu. Ketika penelitian ini dilakukan ibu – ibu rumah

tangga yang ikut dalam kerjasama berjumlah 14 orang dan pemilik usaha

jahit berjumlah 1 orang. Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini,

digunakan teknik total sampling, yaitu semua populasi dijadikan sampel.

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk
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masalah pokok dalam suatu penelitian13. Sampel merupakan bagian atau

sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti

secara rinci14.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diambil secara langsung dari narasumber melalui

wawancara dan angket yang menjadi sumber dari data primer adalah

pemilik usaha jahit dan ibu – ibu rumah tangga yang ikut dalam

kerjasama menjahit pakaian di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa

data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti15.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data – data tersebut maka penulis akan

menggunakan instrument sebagai berikut :

13 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h.161.

14 Ibid, h. 162.

15 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : PendekatanPraktis Dalam Penelitian,
(Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.
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a. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala – gejala yang

diselidiki16.

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman (guid) wawancara, dimana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang

relatif lama17. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pemilik

usaha jahit.

c. Angket, yaitu pertanyaan tertulis terkait penelitian yang diajukan

kepada responden, dalam hal ini adalah ibu – ibu rumah tangga yang

ikut kerjasama dalam menjahit pakaian.

d. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara menggunakan

beberapa buku referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, baik diperoleh dari lapangan maupun dari

kepustakaan, maka data tersebut dianalisa dengan metode – metode

sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah –

kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

16 Usman Rianse, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan  Aplikasi),
(Bandung : CV. Alfabeta, 2009) cet. Ke-2, h. 213.

17 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2007), Edisi 2, Cet Ke-5, h. 111.
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b. Induktif, yaitu mengumpulkan data – data khusus dan kemudian

dianalisis dan diuraikan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan masalah secara objektif, kemudian

dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu

menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan

dengan apa adanya.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif

kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis

menjelasan secara rinci dan sitematis sehingga dapat tergambar secara

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya18.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan

karya tulis ini dibagi kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub – sub

bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

serta Sistematika Penulisan.

18 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif, (Yogyakarta : UIN-
MALIKI Press, 2010), Cet Ke-2, h. 352.
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang : Gambaran Umum

Kecamatan Rambah Hilir dan Gambaran Umum Alfi-Aldi

Tailor.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian

syirkah abdan, dasar hukum syirkah abdan, rukun dan syarat

syirkah abdan, pendapat ulama tentang syirkah abdan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Terdiri dari : Kerjasama Pada Usaha Jahit Pakaian Antara

Alfi-Aldi Tailor Dengan Ibu – Ibu Rumah Tangga untuk

meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu, Penerapan Syirkah Abdan Pada

Usaha Jahit Pakaian Antara Alfi-Aldi Tailor Dengan Ibu – Ibu

Rumah Tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan Analisa Ekonomi

Islam terhadap Penerapan Syirkah Abdan Pada Usaha Jahit

Pakaian Antara Alfi-Aldi Tailor Dengan Ibu – Ibu Rumah

Tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.


