
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

terkait Analisis Bagi Hasil Pada Sistem Pertanian Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap 

Sawah (Studi Kasus di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Mulyo  Winarsih  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

meneliti tentang “Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa 

Kalipasu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah”.   Tujuan   penelitian   ini   

adalah   mengetahui   sejauh   mana   tingkat pendapatan masyarakat khususnya desa 

Kalipasu seiring dengan pelaksanaan sistem muzara’ah dan  mengetahui sistem bagi 

hasil pertanian masyarakat  desa Kalipasu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dan kualitatif sehingga pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner dan 

wawancara.   

Penelitian   Mulyo   Winarsih   mengetahui   sejauh   mana   tingkat   pendapatan 

masyarakat   khususnya   desa   Kalipasu   seiring   dengan   pelaksanaan   sistem 

muzara’ah dan mengetahui sistem bagi hasil pertanian masyarakat desa Kalipasu.7  

 

2. Skripsi Adhe Negara (2011) Universitas Negeri Semarang meneliti tentang “Pelaksanaan 

Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang“. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil 

pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. 

Penelitian Adhe Negara mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian 

di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, apa kendala yang 

dihadapi oleh pihak pemilik sawah dan pihak penggarap dalam bagi hasil pertanian di 

Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, dan cara menyelesaikan kendala 

pertanian di Desa Bumen  Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. 8 

 

3. Skripsi Erick Prasetyo Agus (2008) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

meneliti tentang “Produktivitas Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzara’ah Studi Kasus 

                                                             

7Lihat Digital Library Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2007. 

http://library.syarifhidayatullah.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--mulyo-winarsih-8166-2-abstrak, h.vii. Diakses, 16-

06-2016. 

8Adhe Negara Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten 

Semarang (Universitas Negeri Semarang 2011) 

http://library.syarifhidayatullah.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--mulyo-winarsih-8166-2-abstrak


 

pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera  Barat”.  Penelitian  

tersebut  lebih  fokus  terhadap  bagaimana produktivitas kerja petani dan bagaimana 

pelaksanaan muzara’ah dalam peningkatan produktivitas kerja petani di Desa Pakan 

Rabaa. Penelitian tersebut bersifat  deskriptif  analitif,  yaitu  penelitian  yang  berusaha  

untuk  menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan  data yang ada. Penelit i 

menggunakan metode  yuridis  sosiologis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  

hukum perilaku yang berkembang dalam masyarakat. 

Penelitian  Erick  Prasetyo  Agus  lebih  fokus  terhadap  bagaimana  produktivitas kerja 

petani dan bagaimana pelaksanaan muzara’ah dalam peningkatan produktivitas kerja 

petani di Desa Pakan Rabaa.9 

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang 

membahas tentang Analisis Bagi Hasil Pada Sistem Pertanian Antara Pemilik Sawah Dengan 

Penggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe”. Kesamaan proposal penelitian ini terletak pada bidang kajiannya yang membahas 

tentang Analisis Bagi Hasil Pada Sistem Pertanian Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap 

Sawah. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika 

dilihat dari, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin 

diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, 

obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti  ingin mengungkapkan bagaimana analisis bagi hasil pada sistem pertanian antara 

pemilik sawah dengan penggarap sawah (studi kasus di Desa Sulemandara Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe). Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam 

penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa 

yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat. 

 

 

                                                             

9Lihat Digital Library Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2008. 

http://library.syarifhidayatullah.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--mulyo-winarsih-8166-2-abstrak, h.vii. Diakses, 16-

06-2016. 

http://library.syarifhidayatullah.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--mulyo-winarsih-8166-2-abstrak


 

B. Deskripsi Sistem Bagi Hasil 

1. Pengertian Sistem 

Pengertian sistem dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 

menjelaskana bahwa: 

Sistem adalah 1) Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk 

suatu totalitas: seperti sistem pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah 

dalam tubuh; sistem  telekomunikasi; 2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, 

dan sebagainya: seperti sistem pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, 

dan sebagainya); 3) metode: seperti sistem pendidikan (klasikal, individual, dan 

sebagainya); kita bekerja dengan sistem  yang baik; sistem dan pola permainan 

kesebelasan itu banyak mengalami perubahan; 10 

 

Prajudi menyatakan bahwa sistem adalah “suatu jaringan dari beberapa prosedur yang 

saling memiliki keterkaitan satu sama lain berdasarkan pola atau skema yang bulat untuk 

menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu urusan ataupun usaha”.11 Sedangkan 

Powerwadrminta menyatakan bahwa pengertian sistem adalah “sekelompok bagian atua alat 

dan sebagainya yang saling bekerjasama untuk bisa melakukan suatu maksud”.12  

Teguh Nugraha mengatakan bahwa: 

Sistem adalah kata yang baku dari kata sistem, jadi sistem dan sistim adalah hal yang 

sama, namun secara EYD (ejaan yang disempurnakan) yang benar adalah sistem, dengan 

demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, 

berkumpul bersama untuk dapat melakukan aktivitas atau menyelesaikan suatu target 

tertentu. 13 

 

Pengertian sistem telah dirumuskan oleh beberapa ahli (dalam Tika) antara lain 

sebagai berikut : 

a. Ludwig Von Bertallanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan 

unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. 

                                                             

10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 54. 

11Prajudi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2006), h. 6  

12Powerwadrminta, Kamus Psikologi, (Jakarta: Obor, 2003), h. 6. 

13Teguh Nugraha, Jurnal Ilmiah Psikologi Kognisi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Volume 6, 

Nomor 2 November 2002, h. 45. 



 

b. Fagen Dan A. HAll menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek 

yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau Understanding of the system is a set of 

objects, which includes the relationship between the objeck, serta hubungan antara sifat 

yang mereka punya (the relationship between their properties). 

c. Colin Cherry menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu keseluruhan yang telah 

dibentuk dari berbagai macam bagian atau suatu assambel dari berbagai macam sifat dan 

bagian-bagian tersebut. 

d. Van The Feel menyatakan bahwa pengertian sistem andalah suatu keseluruhan atau 

kebulatan yang terorganisir atau kompleks (An Overall Roundness or Complex or 

Organized), suatu perpaduan atau himpunan beberapa hal atau bagian-bagian yang 

membentuk pada suatu keseluruhan atau kebulatan yang utuh dan kompleks (a set or mix 

of thingx or parts forming part of a roundness or complex whole and intact). Suatu 

keseluruhan atau kebulatan yang utuh, dimana didalamnya terdapat beberapa macam 

kompunen yang pada gilirannya termasuk sistem tersendiri (A Determination or unified 

whole, in which there are components which in turn is a separate system) yang 

mempunyai fungsi secara masing-masing yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya berdasarkan pola, norma atau tata tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu 

tujuan (has the function of each are interconnected to one another according to a pattern, 

system or certain norms in order to achieve a goal).14 

 

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Objek yang dapat berupa bagian  elemen ataupun variabel, ia dapat benda fisik, abstrak, 

ataupun keduannya sekaligus ; tergantung kepada sipat sistem tersebut. 

b. Berisi atribut, yang menentukan kualitas  atau sifat kepemilikan sistem  dan objeknya . 

c. Memiliki  hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. Dan, 

d. Sistem hidup dalam suatu lingkungan tertentu.15 

 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem adalah suatu kumpulan objek, unsur-unsur dan bagian-bagian yang memiliki memiliki 

hubungan, saling berkerjasama, saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki 

keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2. Pengertian Bagi Hasil 

Pengertian bagi hasil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan 

bahwa bagi hasil meripakan dua suku kata yang maknanya yaitu: 

                                                             

14Prajudi, op.cit, h. 8-10 

15http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-sistem-dan-chaos.html. (diakses 12/4/2015 ) 
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Bagi artinya 1) kata depan untuk menyatakan tujuan; untuk: seperti disediakan hadiah 

bagi pemenang pertama, kedua, dan ketiga; 2) kata depan untuk menyatakan perihal; akan 

(hal); tentang (hal); menurut (pendapat): seperti bagi saya, hal itu tidak perlu 

diperdebatkan lagi. Sedangkan hasil di artikan sebagai 1) sesuatu yang diadakan (dibuat, 

dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan 

sebagainya): seperti kemerdekaan kita ini adalah hasil perjuangan rakyat; hasil sawahnya 

cukup untuk hidup setahun; barang-barang hasil industri dalam negeri sudah banyak yg 

diekspor ke luar negeri; obat suntik ini hasil penyelidikan yg dilakukan bertahun-tahun; 

2) pendapatan; perolehan; buah: seperti hingga kini, usaha kita belum tampak hasilnya; 

rumahmu ini kalau disewakan lumayan juga hasilnya; 3) akibat; kesudahan (dari 

pertandingan, ujian, dan sebagainya): seperti demikianlah hasil perbuatanmu yang tidak 

bertanggung jawab itu; hasil pertandingan itu ialah 2—0 untuk kemenangan kesebelasan 

kita; 4) pajak; sewa tanah; 5) berhasil; mendapat hasil; tidak gagal.16 

 

Kata bagi hasil dalam bahasa inggris disebut  “profit sharing  artinya bagi hasil 

sedangkan dalam kamus ekonomi disebut bagi laba”17, maka profit sharing dapat diartikan 

pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal dengan bagian 

tertentu yang telah disepakati. 

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana 

seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini 

penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu 

panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. 

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa: 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara 

pemilik pada suatu pihak yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana 

penggarap diperkenangkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usha pertanian 

di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.18 

 

Muhammad Ichtiar mengatakan bahwa: 

                                                             

16Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, h. 214. 

17Muhamad, manajemen bank syari’ah, Unit Penerbit Dan Percetakan (UUP), AMPYKPN, Yogyakarta, h, 

101 

18Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta, PT. Raja Grafindo 

persada, 2004), h. 153 



 

Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh 

dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap 

seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan 

sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya 

kepada pemilik tanah.19 

 

Saleh Wantjik mengatakan bahwa: 

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak 

menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang 

lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan 

persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan 

penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang 

layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap 

maupun pemilik.20 

 

Bagi kalangan masyarakat pemilik tanah dan penggarap maka perlu adanya ketentuan 

yang menekankan unsur keadilan dan kepastian hukum agar kiranya bertujuan untuk 

menjamin terciptanya kehidupan yang berlandaskan pada adanya pemerataan penikmatan 

hasil tanah pertanian diantara semua masyarakat tani. Hal ini pada gilirannya akan 

menciptakan suatu kehidupan yang lebih sejahtera. Setiap perjanjian bagi hasil mesti 

dituangkan secara tertulis dan lebih menunjukkan adanya sesuatu yang benar-benar nyata. 

Dengan demikian dari segi realitanya sebagai sebuah perbuatan hukum yang dapat 

dibuktikan dan memperkuat daya berlakunya. 

Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk yang tertulis, maka 

perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya keragu-raguan. Hal ini kiranya amat 

penting mengingat bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh bilamana ada suatu yang 

konkrit dan dijadikan bukti tentang terjadinya suatu perbuatan hukum. Dengan adanya 

kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya 

perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bentuk tertulis juga akan 

                                                             

19Muhammad Ichtiar, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), h. 354 

20Saleh Wantjik, Hak anda Atas Tanah, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007), h. 51 



 

lebih efektif bagi kedua pihak, karena dengan cara demikian telah ditegaskan dalam bentuk 

dan kelihatan dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua 

belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil. Demikian pula akan menjadi suatu 

penegasan kedua pihak yang menyangkut aspek-aspek dari perjanjian lainnya yang menjadi 

kesepakatan. 

Boedi Harsono menyebutkan secara umum sifat-sifat dan ciri-ciri hak usaha bagi 

hasil, yaitu: 

a. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas. 

b. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya. 

c. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang 

bersangkutan kepada pihak lain. 

d. Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus 

jika pemilik tanahnya meninggal dunia. 

e. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor Kepala Desa)  21 

 

Marsudi (dalam Ahmad Rofiq) mengatakan bahwa ada tiga bentuk hubungan 

kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan 

modernisasi pertanian yaitu sebagai berikut:  

a. Pertama, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja 

sejak pengolahan tanah sampai perontokan dan pembersihan padi, sedangkan pemilik 

tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Hasil 

produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bahagian sama 

rata.  

b. Kedua, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah 

sedangkan tenaga kerja dan saprodi lainnya diusahakan petani penggarap. Pada sistem 

ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah 

dan dua bahagian untuk petani penggarap.  

c. Ketiga, sistem kontrak (contract) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus 

menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil 

karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap.22 

                                                             

21Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. 

2008). h. 141 

 

22Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta, PT. Raja Grafindo 

persada, 2004), h. 158-159 



 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil adalah 

suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta 

pihak-pihak lain yang terlibat terhadap hasil usahatani yang dinyatakan dalam per musim 

tanam atau lebih. 

3. Faktor-Faktor Terjadinya Akad Bagi Hasil 

Ketentuan Alquran mengenai hak kepemilikan tanah dengan tegas menguntungkan 

manusia dengan segala jenis profesi hidupnya, tak terkecuali para petani. Menurut Alquran, 

tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.34 

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkan 

tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki 

lahan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 mengatakan bahwa: 

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara 

pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam 

undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas 

tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.23 

 

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada 

orang lain berdasarkan prinsip dagang, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah 

(lahan/kebun) apapun bentuknya, harus dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

                                                             

23Haedar Nashir, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1,” 

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=116166&kat_id=49&kat_id1=&kat_id2= (di akses 28 Februari 

2016)  
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Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya sistem kepemilikan 

tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual 

tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak cucunya. Peristiwa jual beli tanah 

inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama 

sekali. Sementara di pihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidaksukaan nenek 

moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang 

lain. 

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang 

berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) 

kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun 

tanah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras. Salah satu di 

antaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu. 

M. Abdul Mannan mengatakan bahwa: 

Faktor sistem kepemilikan tanah dan sistem kekuasaan yang menimbulkan adanya 

kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik serta penggarap. Artinya bahwa 

pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik adalah 

dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya 

kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik 

tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.24 

 

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan 

terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem 

penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, 

pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara 

pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga 

                                                             

24M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 102-103 



 

pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk diolah dengan sistem bagi 

hasil. 

Hal ini berarti ada dua golongan petani, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah 

sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu 

menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja, misalnya 

dalam bentuk bagi hasil dalam pertanian.  

4. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam 

Islam memandang bahwa tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang 

sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan pengusahaan atas tanah yang 

membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar 

masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa Al-qur’an. Di dalam ekonomi Islam tidak 

seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak 

adalah milik Allah SWT. Dengan kata lain bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan, jika tidak 

sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab 

itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang 

tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya. 

Imam Syafi’I yang dikutip Ahmad Rofiq mengatakan bahwa 

Pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian 

disediakan oleh penggarap”, sehingga dalam mukhabarah bibit yang ditanam di sediakan 

oleh penggarap tanah, sedangkan dalam muzara’ah bibit yang akan ditanam disediakan 

oleh pemilik tanah.25 

 

Bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut 

akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih:  

Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah: 

                                                             

25Ahmad Rofiq, op.cit, h. 161 



 

a. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan 

kepada pemilik lahan  

b. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak 

selain dari bagian yang sudah ditetapkan 

c. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus 

dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.26 

 

 

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah: 

a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan 

pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik 

lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen. 

b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik 

lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan 

pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen 

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta 

menetapkan bagian masing-masing yang akan di peroleh dari hasil panen. 

d. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga 

menjadi objek muzara’ah adalah jasa petani.  

e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh 

dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil 

panen.27 

 

Berdasarkan penjelesan diatas dapat dikatakan bahwa Ajaran Islam telah 

menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim dan 

hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar selain daripada 

pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. Salah satu pengorbanan 

terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah memberikan tanah milik kita kepada 

saudara seiman dan sekeyakinan untuk dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan 

melalui sistem bagi hasil berlandaskan ajaran Islam. 
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5. Perjanjian Kerja Bagi Hasil 

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang 

diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, satu pihak berjanji untuk membersihkan 

pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

Adapun syarat sahnya perjanjian kerja menurut Suhrawardi K Lubis adalah sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut 

ketentuan syariat berguna bagi perorangan maupun masyarakat. 

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas 

c. Upah sebagai imbalan harus diketahui dengan jelas atau jumlah yang akan dikerjakan 

jelas jumlahnya, wujudnya dan waktunya.28 

 

Berdasarkan penjelesan diatas dapat dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian kerja 

di atas haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan akad bagi hasil oleh pemilik lahan (shahib 

al-mal) dan petani penggarap (mudharib), sehingga pelaksanaan dari kerjasama bagi hasil 

tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama. 

 

C. Deskripsi Muzaraah 

1. Pengertian Muzaraah 

Pengertian al-muzara’ah  menurut bahasa memiliki dua arti, pertama adalah tharh al-

zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah al-hadzar (modal). Makna yang pertama 

adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.29  Dengan demikian “Al-

Muzara’ah menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa 

                                                             

28Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafikaji Sawo Raja No.18, cet:3, 2004), h. 
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29Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Madzahib al-Arba’ah (Jakarta: Pustaka Indah, 2007), h,1. 



 

yang dihasilkan darinya”.30 Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah 

kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari 

hasilnya atau yang sejenisnya.  

Secara etimologis muzara’ah (المزارعة) adalah kerjasama dibidang pertanian antara 

pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.31 Menurut 

Muhammad Syafi’i Antonio, Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 

si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil 

panen”.32 Dalam kebiasaan di desa sulemandara disebut sebagai “parohan sawah” 

Muhammad Syafi’i Antonio juga mengatakan bahwa: 

Muzara’ah merupakan Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainya menjadi pengelola 

keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Sedangan 

apabila rugi di tanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengeola, sedangan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si 

pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.33 

 

 

Muzara’ah menurut istilah didefinisikan oleh beberapa para ulama yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa Muzara’ah ialah “Akad untuk bercocok tanam 

dengan sebagian yang keluar dari bumi” 34 

                                                             

30Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi,  Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia 
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31Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 254 

32Muhammad syafi’i antonio, Bank syari’ah dari teori ke praktik (Jakarta gema insani, 2004), h. 95 

33Ibid.., h. 97 

34Hendi suhendi, fiqih muamala  (Jakarta: Pt raja grafindo persada, 2005), h.154 



 

b. Menurut Hanabilah mengatakan bahwa Muzara’ah ialah “Menyerahkan tanah kepada 

orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya 

tersebut di bagi diantara keduanya.”35  

c. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa Muzara’ah ialah “Pekerja 

mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik 

tanah.”36 

d. Menurut Syafi’i, mengatakan bahwa muzara’ah ialah “menggarap tanah dengan apa yang 

dikeluarkan dari tanah tersebut.”37 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

muzara’ah 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 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. 

2. Dasar Hukum Muzara’ah 

Mengenai hukum al-muzara’ah terjadi perbedaan pendapat para ulama, Imam Hanafi 

dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara’ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-

Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan muzara’ah. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda : 

 
 

Artinya: 
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36Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 215 
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Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan 

kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan 

tanahnya.” (HR. Ibnu Majah)38 

 

Hadis Riwayat Muslim 

 

أخاه فإن أبى  ليمنحها عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم )من كانت له أرض فليزرعها أو

 فليمسك أرضه (

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki 

tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia 

tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)39 

 

Hadis Riwayat Bukhari 

 

 َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرعَُها فَإِْن لَْم يَْزَرْعَها َفْليَْزَرْعَها أََخاهُ 

Artinya: 

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia 

menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)40 

 

Imam Hanafi dan Jafar mengatakan bahwa objek akad dalam al-muzara’ah belum ada 

dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian 

yang belum ada (al-ma’dum) dan tidak jelas (al-jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan 

yang akan dibagi, sejak semula belum jelas.  

Meskipun terdapat hadis yang melarang sistem  muzara’ah, namun ada ada hadits lain 

yang membolehkan hukum muzara’ah seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 

dan Muslim dari Ibn Abbas ra; 

 
Artinya:  

Sesungguhnya Nabi saw menyatakan ,tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau 

menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain,dengan katanya, 

                                                             

38Sulaeman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 176 
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40Ibid., h. 174 



 

barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan 

faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”41 

 

Jumhur ulama membolehkan akad al-muzara’ah, tetapi harus mengemukakan rukun 

dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai 

berikut: 

 
Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki 

tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia 

tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim).42 

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan 

sistem muzara’ah itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau 

oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. “Umar pernah 

mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan. jika Umar yang 

memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung 

benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, 

“Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di 

antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian 

hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri. 

Hikmah Muzara’ah antara lain: 

a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani 

penggarap. 

b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

c. Tertanggulanginya kemiskinan. 

d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani 

tetapi tidak memiliki tanah garapan.43 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dengan sistem 

muzara’ah itu dibolehkan dengan memperhatikan asas saling tolong menolong sesasa 

muslim. 

3. Rukun dan Syarat Muzara’ah 

Rukun muzara’ah menurut jumhur ulama adalah 

a. Pemilik tanah 

b. Petani penggarap 

c. Objek al-muzara’ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani 

d. Ijab Qabul44 

 

Syarat muzara’ah menurut jumhur ulama adalah 

a. Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan 

bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal. 

b. Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus 

jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan. 

c. Untuk menyangkut tanah pertanian Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh 

digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak 

memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara’ah tidak sah. Batas-batas 

tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila 

pemillik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara’ah tidak sah. 

d. Untuk menyangkut hasil panen Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus 

jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad,tanpa bolah ada 

pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat 

sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan 

penentuaannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti : satu 

kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh 

dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu 

e. Untuk menyangkut jangka waktu Syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus 

dijelaskan dalam akad sejak semula 

f. Untuk menyangkut objek akad Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan 

muzara’ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang 

akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.45 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

43Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, op.cit, h. 312 
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