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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal

berarti bahwa islam diperuntuhkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi

dan dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan

komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan

sempurna.1

Kesempurnaan ajarannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan

manusia tidak hanya aspek spritual, tetapi aspek muamalah yang meliputi

sosilal, politik, hukum dan ekonomi. Kehidupan perekonomian yang

merupakan aktivitas yang sangat kompleks penuh dengan orang- orang yang

menjual, membeli, menawarkan, beriventasi, yang merupakan salah satu

tahap tahap dalam membangun suatu usaha.2

Di dalam mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal

sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan. Tidak sedikit seseorang yang

mempunyai keahlian yang kuat untuk berusaha, tidak mempunyai keuangan

yang mendukung untuk berusaha dan sudah kodratnya bahwa manusia tidak

bisa hidup sendiri agar tujuan mereka tercapai sebagai mana mestinya.3

Dalam kehidupan kita tidak lepas dari kegiatan muamalah yaitu dalam

memenuhi kehidupan manusia dan salah satunya adalah kegiatan muamalah

1 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h.1
2Paul A. Samuelson, Ilmu  Mikro Ekonomi,( Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003),

h.5
3Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di indonesia,( Jakarta:PT

Raja Grafindo Persada,2006 ), h.1
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dalam sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil ini merupakan sistem di

mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan

kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil

atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan

sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-

Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsure paksaan dan unsur

suka sama suka antara kedua belah pihak.Sebagaimana terdapat dalam al-

quran QS Annisa (4) : 29









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.( annisa’ ayat 29).4

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria suatu transaksi

yang syah adalah adanya unsur suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur

penipuan. Karena merupakan  salah satu syarat sah nya rukun jual beli adalah

barang dan harga diketahui. Adapun barang yang dihitung ditimbang maka

jumlah dan sifatnya harus diketahui kedua belah pihak yang mengadakan akad

jual beli. Selain itu harga barang harus diketahui baik sifatnya, jumlah,

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan(Bandung: CV, Penerbit Diponegoro,
2013), h. 83
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ataupun temponya.5 Di dalam, istilah hukum islam ketentuan pembagian hasil

usaha antara pemilik (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib.) Hal ini

bersangkutan dengan fikih muamalah yaitu aturan syariat islam yang mengatur

hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan hak.

Dalam bermuamalah islam menganjurkan umatnya memproduksi dan

mengembangkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk

masyarakat Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama

masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dari

mayoritas masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya pada

sektor pertanian, dari sekian banyak masyarakat menyandang kehidupan

keluarganya pada sektor pertanian adalah salah satunya usaha penggilingan

gabah.

Salah satu usaha yang termasuk dalam sektor pertanian tersebut adalah

usaha penggilangan gabah bidang ini juga merupakan pendukung bagi bidang

pertanian. Penggilingan gabah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan

mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat banyak.

Penggilingan gabah yang berada di Kelurahan Ganting, Kecamatan

Padang Panjang Timur sudah berjumlah 4 penggilingan gabah. Setiap usaha

tersebut rata-rata memiliki 1 unit mesin penggilingan gabah yang harganya

berkisar Rp.126.000.000,- sedangkan untuk bangunan diperkirakan

Rp.160.000.00,-. Penggilingan ini mempunyai beberapa fasilitas yang terdiri

5Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqh Sunnah, (Solo, PT Aqwam media profetika:2010)
h. 264
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bangunan dengan luas rata-rata 120 M2 dan lantai berkisar 40 M2.6 Untuk

mesin penggilingan gabah yang digunakan diantarnya 1 unit huller, dan  1

motor pergerak yaitu motor diesel.7

Di dalam usaha penggilingan gabah ini terdapat ketentuan pembagian

hasil usaha antara pemilik dan pengelola.Pada penerapannya prinsip yang

digunakan pada sistem bagi hasil,  menggunakan Sistem bagi hasil yang

umumnya atau yang lazimnya diterapkan terdiri atas dua , profit sharing dan

revenue sharing . profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil atau laba

dan keuntungan dari pengelola, yaitu pendapat usaha dikurangi dengan beban.

Sedangkan revenue sharing sistem bagi hasil yang diperhitungkan sebelum

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.8

Pada pelaksanaan bagi hasil di Kelurahan Gantiang dalam usaha

penggiingan  ini menggunakan sistem profit sharing, dimana dalam

pembagian keuntungan pendapatan yang diperoleh dengan mengklasifikasikan

dulubiaya- biaya yang dikeluarkan.

Sedangkan yang disebut dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1

Undang- undang tersebut adalah:”hasil usaha petanian yang diselenggarakan

oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya – biaya

selama proses berlangsung.9

6Eli, Pemilik penggilingan gabah KUD ( wawancara 13 November 2013)
7Davit, Pemilik penggilingan gabah  Kubu ambacang ( Wawancara 14 November 2013)
8Slamet Wijianto, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,

2005), h. 56
9Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar

Grafika, 2013), h. 61
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Menurut Pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Padang Panjang

Timur, Kota Padang Panjang Sumatra Barat, usaha pengilingan gabah

yang dilakukan oleh para penggarap, hal ini mempermudah bagi para

penghasil gabah untuk mendapat hasil beras dengan cepat dan

mendapatkan kualitas yang tinggi dan bermutu. Tetapi dalam kasus ini

para penggilingan gabah tidak memberikan suatu persentase yang jelas

kepada para penghasil padi, berapa bagian yang harus mereka keluarkan

sedangkan usaha pengilingan padi tersebut hanya mengambil bagian dari

berapa banyak para konsumen memberikan hasil produksinya untuk

menggarap menjadi beras agar bisa dipasarkan kepada masyarakat,yang

mengakibatkan tidak adanya unsur yang tidak pasti dari usaha ini.

Sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa takar yang harus mereka

keluarkan setiap padi yang mereka serahkan.Hal ini sangat bertentangan

dengan ketentuan Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam jual beli

dilakukan atas dasar suka sama suka dan Adapun untuk barang yang

dihitung dan ditimbang maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui

oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli, selain itu harga

barang harus diketahui baik sifatnya, jumlah, ataupun temponya.10 sebagai

mana terdapat dalam Alquran QS QS Al- Baqarah  ( 1 ) : 282 ,





Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah]tidak secara tunai untuk waktu yang

10Sulaiman Al-Faifi, Mukhtasar Fiqh Sunnah, (PT Aqwam media profetika: solo, 2010) h.
264
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ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar”.11

Dari atat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  dalam bermuamalah

hendaknya disertai dengan akad lisan maupun akad tulisan, agar terciptanya

keadilan dalam bermuamalah.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan mengangkat Implementasi Bagi Hasil Antara

Pemilik Dengan Penghasil Gabah Pada Usaha Penggilingan Gabah Menurut

Tinjauan Ekonomi Islam.

Dengan adanya ketidak pastian dalam penentuan bagi hasil maka

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut

dengan judul :“Implementasi Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Penghasil

Gabah Pada Usaha Penggilingan Gabah Menurut Tinjauan Ekonomi

Islam”  (studi kasus pada penggilingan gabah di Kelurahan Ganting,

Kecamatan Padang Panjang,Sumatra Barat)

B. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi

masalah dalam hal Implementasi Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Penghasil

Gabah Pada Usaha Penggilingan Gabah.

11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan(Bandung: CV, Penerbit
Diponegoro, 2013), h. 48
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C. Rumusan masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil antara pemilik dengan penghasil

gabah pada usaha penggilingan gabah di Kelurahan Ganting, Kecamatan

Padang Panjang Sumatra Barat?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil antara

pemilik dengan penghasil gabah di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang

Panjang Sumatra Barat?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil antara pemilik usaha gabah

dengan penghasil gabah di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang

Panjang Sumatra Barat.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil

antara pemilik dengan penghasil gabah di Kelurahan Gantiang,

Kecamatan Padang Panjang Sumatra Barat

2. Manfaat penelitian

a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait  dalam

memberikan penetapan yang baik agar adanya kejelasan antara bagi

hasil yang harus dikeluarkan oleh para penggarap gabah.
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b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui atau

memperdalam ilmu pengetahuan penulis.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada

program SI pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri

Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil

lokasi di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang panjang Timur, Sumatra

Barat. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian

adalah karena di Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang panjang Timur,

terdapat usaha penggiligan gabah yang melakukan praktek bagi hasil.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik

penggilingan gabah dan pekerja penggilingan gabah, sedangkan yang

menjadi objek adalah implementasi bagi hasil di penggilingan gabah

3. Populasi dan Sample

Populasi penelitian ini adalah  seluruh pekerja dan pemilik usaha

penggilingan gabah di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang panjang

Timur, yang mana pemilik usaha sebanyak 4 orang dan 40 orang pekerja

penggilingan. Sampel dari penelitian ditetapkan dari 2 kelompok populasi

tersebut, dimana dari pemilik seluruhnya dijadikan sampel sedangkan dari

pekerja ditetapkan sebanyak 25 %, yaitu sebanyak 10 orang, teknik yang

dipakai proposive sampling yaitu pengambilan sampel karena
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pertimbangan tertentu.  Serta seluruh penghasil padi yang jumlahnya tidak

diketahuidengan sampel 54 orang, dengan memakai teknik aksidental

sampling yaitu pengambilan sampel karena faktor spontan artinya setiap

orang yang dii temui dan dianggap sesuai dengan ciri – ciri dan karakter

yang dibutuhkan maka orang tersebut dapat dijadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pemilik dan

penghasil gabah hal ini ada beberapa data hasil wawancara dan

koesioner.

b. Data  Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa pihak yang

terkait  dan telah dipublikasikan dalam hal ini berupa data arsip dari

kelurahan dan pihak – pihak yang terkait yang berhubungan dengan

penggilingan ini, yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi

data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara

lain:

a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada para

karyawan penggilingan gabah.

b. Angket, yaitu penulis menyebarkan angket kepada responden.

c. Observasi, yaitu penulisan melakukan pengamatan terhadap kejadian-

kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.

6. Metode Pengolahan Analisis Data

Dalam analisa data, penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasi data-data
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berdasarkan kategori persamaan jenis data tersebut, kemudian data

tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data yang

satu dengan data yang lain sehingga memperoleh gambaran umum tentang

masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan

sebagai berikut :

a. Deskriptif yaitu mengambil masalah yang dibahas berdasarkan data

yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

b. Deduktif yaitu menguraikan masalah secara umum untuk menarik

kesimpulan secara khusus.

c. Induktif yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan

yang umum

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematikan penulisan penilaian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah,

Batasan,   Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

Analisa Data, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang lokasi meliputi Keadaan

Geografis, Keadaan Demografis dan profil usaha penggilingan di

kelurahan Gunung. Sumatra Barat.
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BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang, Pengertian bagi hasil,

Landasan hukum , Macam macam bagi hasil , Rukun bagi hasil,

Hak dan Kewajiban Pengelola.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Implementasi bagi hasil

antara pemilik dengan penghasil gabah pada usaha penggilingan

gabah menurut tinjauan ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.


