
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor 

pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Indonesia 

negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya 

mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, 

namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut 

mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan 

pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara 

positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia 

mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang 

mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. 

Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan 

menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sektor pertanian terbukti 

mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis nasional.  

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain karena 

manusia merupakan mahluk sosial, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar 

keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik 

dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam,  atau perusahaan  dan  lain-lain, baik  

dalam  urusan  kepentingan  sendiri  maupun untuk kemaslahatan umum.  



 

Sistem muzara’ah diharapkan dapat menolong sesama manusia serta meringankan 

beban orang lain, dengan cara demikian kehidupan masyarakat  menjadi teratur, pertalian 

antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut 

istilah muamalah. Allah berfirman QS Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi: 

      
    

    
     

      
     

      
     

     
      

      
    

   
      

     
      

     
    

 

Terjemahnya 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang 

dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) 

segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam 

dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 

waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang 

mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah 

apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 

dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang 

kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai 

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan 

kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.1 

 

Helmi Karim mengatakan bahwa: 

                                                             

1Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 

h. 1181 



 

Kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif 

sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pada zaman jahiliah, hal ini juga sudah menjadi 

tradisi di masyarakat arab. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum menjadi rasul, 

melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk muzara’ah. Khadijah 

memberikan modal atau barang dagangan kepadanya, juga orang lain, dan Muhammad 

menjalankan modal itu dengan cara berdagang, keuntungan yang diperoleh dari usaha 

tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati.2 

 

Islam memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum  

muamalat, karena untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara 

keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dan 

kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem Muzara’ah (kerja sama 

antara pemilik modal dengan penggarap modal dengan ketentuan pembagian hasil menurut 

perjanjian yang telah disepakati). Di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menjelaskan bahwa: 

Ada beberapa sistem kerja sama yang di kenal seperti muzara’ah, mukhabarah, ijarah, 

musaqah, dan syirkah.  Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak di laksanakan oleh 

sebagian besar umat manusia. Karena di landaskan pada kerjasama yang baik dan saling 

tolong-menolong. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pad bab 1 ayat 4 

muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola 

modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah3 

 

Bagi hasil merupakan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan 

pembagian hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dengan melakukan sistem 

Muzara’ah. Kerjasama pengelolaan sawah antara penggarap sawah dan pemilik sawah 

tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hanya terbatas  pada  pekerjaan  dan  bagi  

hasil,  baik  terhadap  pemilik sawah  sendiri maupun penggarap sawah. 

                                                             

2Helmi Karim, Fiqih Muamalah (PT Raja Grafindo, Edisi 1 Cetakan 3, Jakarta, 2002), h. 13 

3Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Fokos Media, Bandung 2008), h. 14 



 

Masyarakat Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang 

sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, namun tidak 

semuanya mempunyai lahan pertanian. Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah 

akan memberi ijin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi 

antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan 

yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe biasa disebut dengan bagi dua dan bagi tiga. bagi dua dapat dipahami 

keuntungan yang dibagi separuh-separuh (1/2:1/2), artinya separuh untuk petani pemilik 

sawah dan separuh untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan bagi tiga, berarti 

nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 

untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya. 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun 

keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya 

atas kerja yang telah dilakukannya. 

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe, peneliti mendapati bahwa perjanjian muzara’ah  antara pemilik sawah 

dan penggarap sawah dilakukan hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian tertulis, dengan 

demikian perjanjian tersebut kurang  mempunyai  kekuatan  hukum  sehingga  tidak  ada  

bukti  yang  kuat bahwa  perjanjian tersebut telah terjadi. Penelit i juga menemukan 

masyarakat melakukan perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap sawah,  

namun  biaya untuk penggarapan  dan perawatan sawah ditanggung oleh penggarap 

sawah itu sendiri, sedang pemilik sawah hanya menyediakan tanah (modal untuk di garap), 



 

dan apabila terjadi gagal panen kerena bencana alam seperti banjir dan hama tikus, maka 

penggaraplah yang sangat di rugikan karena modal yang sudah dikeluarkan dan harus 

mengeluarkan modal untuk penggarapan sawah selanjutnya (observasi 23 Desember 2016) 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang masalah tersebut khususnya di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe. Untuk itu peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah 

dengan judul “Analisis Bagi Hasil Pada Sistim Pertanian Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini 

didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang “Analisis Bagi Hasil Pada Sistim Pertanian 

Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe)”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana Bagi Hasil Pertanian di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe dengan Sistem Muzara’ah itu? 

2. Bagaimana Analisis biaya produksi pertanian di Desa Sulemandara Dengan Sistem 

Muzara’ah itu? 

3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Mensejahterakan 

Petani di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe? 

 



 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”  4. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagi Hasil Pertanian di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe dengan Sistem Muzara’ah. 

2. Untuk mengetahui Analisis biaya produksi pertanian di Desa Sulemandara Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe Dengan Sistem Bagi Hasil. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam 

Mensejahterakan Petani di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dalam Analisis bagi hasil Pada Sistim Pertanian 

Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe) agar masyarakat memahami sistem bagi hasil yang benar. serta dapat menjadi 

bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki 

keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan 

kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah. 

                                                             

4Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

Cet. 6, 2006), h. 29. 



 

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. 

c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Desa 

Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

d. Untuk pengembangan penelitian yang relevan 

F. Definisi Istilah 

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem  adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk 

suatu tujuan5. 

2. Bagi hasil adalah Kata bagi hasil dalam bahasa inggris disebut  profit sharing  artinya 

bagi hasil sedangkan dalam kamus ekonomi disebut bagi laba. 

3. Pemilik sawah adalah orang yang memiliki modal atau tanah. 

4. Penggarap sawah adalah orang yang mengerjakan atau yang diberi kepercayaan untuk 

mengelola modal/tanah. 

5. Muzara’ah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.6  

Dengan demikian Muzara’ah dalam penelitian ini adalah mengerjakan tanah (orang lain) 

seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya akan di bagi dengan 

ketentuan (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan 

                                                             

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002), 

h. 849 
6Safi’I Antonio, Bank Syari,ah Bankir dan Praktisi Keuangan (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143 



 

benihnya ditanggung pemilik tanah. Namun dalam sistem pertanian sawah maka 

modalnya dalam perawatan dan pengolahan sawah sesuai dengan kesepakan antara 

pemilik sawah dengan penggarap sawah. 
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