
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari

perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi

kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti

sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi

Muhammad Saw. Al-dunya mazra’at al-akhirat (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah

letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam

memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar

manusia dapat mencapai kebahagian yang didambakannya, baik di dunia maupun di akhirat.1

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang

kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan

kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan

memberikan pekerjaan.

Kemitraan  usaha berdasarkan bagi hasil dapat membantu masyarakat, khususnya

masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal

untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan yang sering dihadapi, karena

kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan

1 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 2



orang lain. Terlebih didaerah pedesaan yang penduduknya sebagian besar bermata

pencaharian sebagai petani maupun buruh tani / pengarap.2

Praktek kerjasa atas tanah pertanian dalam hukum islam termasuk dalam kategori

mukhabarah atau muzara’ah dan di dalam masyarakat Desa Naga Beralih di kenal dengan

istilah poduai ladang, dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai

pemilik sawah atau tanah, sedangkan pihak yang satu lagi sebagai pengelola atau penggarap

sawah, keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama dan kemudian hasilnya akan

dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut niniok mamak, poduai ladang bermula dari kebutuhan orang-orang terdahulu

terhadap kebutuhan pangan. Orang terdahulu ada yang memiliki banyak tanah pertanian,

yaitu orang-orang yang banyak menebang hutan kemudian ditanam tanaman pangan seperti

padi, jagung, dll.  Bagi orang-orang terdahulu yang tidak memiliki tanah pertanian maka

mereka datang kepada orang yang memiliki tanah pertanian supaya mereka diberikan sedikit

lahan pertanian untuk di tanami tanaman pangan. Pada awalnya kerjasama ini tidak ada yang

mengunakan bagi hasil dengan sepertiga, seperempat dan seperlima, yang mereka gunakan

hanya seperdua maka dari situlah awal mula istilah poduai.3

Menurut Syafi’iyah dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi bahwa

mukhabarah adalah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang dikeluar

dari bumi.”4

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum mukhabarah ialah hadis yang diriwayatkan

oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA.

2http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/ muzara’ah-mukhabarah-dan-musaqah
3 Ningkun, Niniok Mamak Suku Poliong,Wawancara, 21 Januari 2014 Di Desa Naga Beralih Kecamatan

Kampar Utara
4H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) h. 155



َصلىَّ اللُّه َعَلْيِه َوَسْلَم : َمْن َكاَنْت َلُه اَْر ٌض فـََليَـْز َر ْعَها اَْولَِيْمنَـَها َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا َرضَي اهللاُ َعْنُه: اَنَّ النَِّيبَّ 
َاَخاُه فَِاْن َملْ يـَْفَعْل فـَْلَيْمِسْك اَْرَضُه (رواه البخاري)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa rasulullah SAW bersabda, “barang siapa
(diantara kalian orang yang) memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya
atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah
menyewakannya”.(HR. bukhari).5

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain,

supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan

kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan

hal lainnya. Kehidupan masyarakat dengan demikian menjadi teratur dan subur serta

terjalinnya pertalian antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu, ada hikmah lain, yaitu

saling bertukar manfaat diantara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah

persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia.6 Akan tetapi sifat tamak

dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada

manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan di sia-siakan dan demi kemaslahatan,

maka agama Islam memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagai mana yang telah di atur

dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, karena dengan teraturnya mu’amalah, kehidupan manusia

menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya.

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

Untuk itu, Islam disamping memerintakan umatnya untuk melaksanakan ibadah seperti

shalat, puasa, dan lain-lain. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari rezki sebagai

5 Nashiruddin Al-Albahi, Ringkasan Shoheh Bukhari, (Jakarta: Gema Insane Press, 2007),  Jilid. II, h. 128-
129

6Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Terj. (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), Cet. Ke-1
h. 489



pemenuhan kebutuhan hidup mereka di dunia. Al-Qur’an surat Al-Qhasas ayat 77 Allah

SWT berfirman:





Artinya: “dan carilah anugerah Allah SWT berupa kebahagian hidup di akhirat dan

janganlah kamu melupakan nasib kamu didunia”.7

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus di

perhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah),

dalam al-Qur’an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik.

Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:







Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Pelaksanaan mukhabarah atau muzara’ah apabila dikerjakan sesuai dengan hukum

yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang

mampu, karena mukhabarah ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama dengan

upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi

oleh para pelaku Mukhabarah atau muzara’ah apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi

maka pelaksanaan Mukhabarah atau muzara’ah itu dipandang batal dan kerjasama ini

menjadi rusak.

7Departeman Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.556



Menurut Hanafiyah, dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi rukun

muzara’ah ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik lahan dengan penggarap. Secara

rinci, jumlah rukun-rukun muzara’ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2)

perbuatan penggarap, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan aqidain( pelaku ), yaitu harus berakal.

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa

saja yang akan ditanam.

3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu harus dijelaskan dalam

perjajian, hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad,

pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya( nisbah-nya), dan hasil tanaman

harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad.

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanam, yaitu tanah harus layak untuk

ditanami, dan tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, serta tanah tersebut

harus diserahkan kepada penggarap sepenuhnya sehingga ia mempunyai kebebasan untuk

menggarap.

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu harus dijelaskan dan ditentukan atau diketahui,

missal satu tahu atau dua tahun.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah.8

Sebagian besar masyarakat Desa Naga Beralih bermata pencarian petani, mereka

kebanyakan bertani dengan berladang kacang hijau, padi, sayuran, sawit, karet dan hasil

kebun lainnya.

8Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 158



Masyarakat Desa Naga Beralih tidak semuanya yang memiliki tanah pertanian

sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan

pertanian, kerjasama seperti ini dalam masyarakat Desa Naga Beralih di kenal dengan istilah

poduai ladang dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Prosedur dalam kerjasama poduai ladang adalah sebagai berikut :

a. Penggarap datang kepada pemilik tanah untuk meminta izin menggarap tanahnya.

b. Pemilik tanah mengizinkan penggarap tersebut untuk menggarap tanah yang dia miliki.

c. Setelah mendapat izin dari pemilik tanah maka penggarap langsung menggarap tanah

tersebut.

d. Bibit yang akan ditanam, kadang dari pemilik tanah, kadang dari pengarap di sesuaikan

dengan kesepakatan di antara keduanya.

e. Dalam masa penggarapan sampai panen pemilik tanah tidak melakukan pengawasan

terhadap tanah yang dia miliki.

f. Hasil panen di bagi mengunakan bagi hasil sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Berhubung dalam kerjasama poduai ladang yang di lakukan oleh masyarakat Desa

Naga Beralih tidak dilakukan pengawasan terhadap penggarapannya maka bagi petani yang

tidak memiliki sifat yang amanah, dengan tidak adanya pengawasan tersebut maka dapat

dimanfaatkan untuk mengambilan keuntungan sendiri.9Dalam bentuk perjanjian kerjasama

poduainya menggunakan lisan dan tidak menentukan batas waktu kerjasama poduai. Ini

menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam.

9Asarin, Kepala Desa Naga Beralih, Wawancara, tanggal 17 Oktober 2013 di Desa Naga Beralih
Kecamatan Kampar Utara



Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PODUAI

LADANG DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA DALAM

PANDANGAN EKONOMI ISLAM”.

Penelaahan tentang pelaksanaan poduai ladang pada masyarakat Desa Naga Beralih

dirasa penting, karena di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan

berkaitan tentang mukhabarah/muzaraah (poduai sawah), juga karena kerjasama poduai

ladang ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Naga Beralih Kecamatan kampar utara.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang terjadi pada

masyarakat Desa Naga Beralih, secara umum juga terjadi pada masyarakat di desa-desa lain

yang ada di Kecamatan Kampar Utara.

Sangat memungkinkan bahwah terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah

pada masyarakat di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kampar Utara. Namun, untuk

menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak di arahkan untuk melihat perbedaan yang ada,

tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada masyarakat di Desa lain

yang ada di Kecamatan Kampar Utara. Sebab, di Desa tersebut, berdasarkan pengamatan

yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan

masyarakat di Desa Naga Beralih.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada pelaksanaan poduai ladang

di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar utara, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitik

beratkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan poduai ladang di Desa



Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara dalam pandangan ekonomi Islam, untuk mencapai

hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar utara?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga

Beralih Kecamatan Kampar utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan

Kampar Utara.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan poduai ladang di

Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga

Beralih Kecamatan Kampar Utara.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Naga Beralih

Kecamatan Kampar utara, karena masyarakat di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar

utara cukup banyak yang melakukan poduai ladang.

2. Subjek dan Objek Penelitian



a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Naga Beralih

Kecamatan Kampar Utara yang melaksanaan poduai ladang.

b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga

Beralih Kecamatan Kampar Utara.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 orang yaitu yang memiliki tanah

pertanian di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara dan yang tidak memiliki tanah

pertanian di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. Ketika penelitian ini

dilakukan populasi yang memiliki tanah pertanian berjumlah 51 orang. Populasi yang

tidak memiliki tanah pertanian berjumlah 25 orang. Penentuan sampelnya dalam

penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.10

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dari data primer adalah masyarakat di Desa Naga Beralih yaitu pemilik lahan

dan penggarap dalam pelaksanaan poduai ladang.

b. Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan maslah penelitia

dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang

diambil dari beberapa buku dan dokumen yang behubungan dengan permasalahan

yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

10Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 122



Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap kejadian yang berhubungan

dengan masalah tersebut.

b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung kepada pemilik tanah dan penggarap.

c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada pemilik sawah dan penggarap

sawah dalam bentuk angket serta beberapa alternative pilihan jawaban.

d. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya

dengan persoalan yang diteliti.

e. Dokumentasi, yaitu merupakan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Analisa Data

Penelitian ini penulis melakukan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah

semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan

sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas

kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan

menggunakan metode sebagai berikut :

a) Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan mengunakan kaedah-kaedah umum

dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

b) Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data

tersebut diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

c) Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan



Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I merupakan

pendahuluan.Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, pokok

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun

yang dibicarakan dalam bab ini adalah hukum Islam secara umum dan diskusi tentang poduai

ladang sebagai acuan bertani pada masyarakat di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar

Utara.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.

Bab ini meliputi letak geografisnya dan demografisnya, agama, pendidikan, social ekonomi

dan pertanian di Desa Naga Beralih. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I di  di  Desa

Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara terdapat pelaksanaan poduai ladang. Pelaksanaan

poduai (mukhabarah/muzara’ah) ini dibicarakan dalam bab III.

Bab III mengungkapkan muzara’ah dan mukhabarah dalam pandangan Islam. Bab ini

mencakup pengertian muzara’ah dan mukhabarah, hubungan muzara’ah, mukhabarah dan

musaqah, dasar hukum muzara’ah dan mukhabarah, syarat dan rukun muzara’ah dan

mukhabarah, akibat hukum akad muzara’ah dan mukhabarah, zakat muzara’ah dan

mukhabarah, berakhirnya muzara’ah dan mukhabarah.

Bab IV membicarakan bagaimana pelaksanaan poduai ladang pada masyarakat di Desa

Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaannya, yang di

antaranya adalah proses pelaksanaan, hal-hal yang tidak sesuai dengan akad dan paktor-

faktor yang tidak sesuai. Di sini akan dibicarakan juga tentang pandangan ekonomi Islam

terhadap pelaksanaan poduai ladang itu sendiri.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan

beberapa saran.



Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini

dan juga beberapa lampiran.


