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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang sistem bagi hasil dala islam telah banyak di lakukan oleh para 

ahli Ekonomi islam masa lampau terutama tentang Syirkah secara umum 

mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat, dan rukunnya. Namun 

kajian yang di lakukan Fukaha dewasa ini, menejlaskan Syirkah secara terperinci, 

berdasarkan pendapat para ulama terdahulu dan juga di tambah dengan pendapat 

yang relevan dengan perkembangan zaman. Kebanyakan dari mereka yang 

membahas akad bagi hasil yang kaitannya dengan masalah perbankan bebas 

bunga.  

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, 

penulis terlebih dahulu memilah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya 

dengan permaslahan yang akan penyusun bahas untuk menghindarkan dari 

penelitian yang sama dengan satu objek. 

1. Skripsi lain yang membahas seperti permasalahan di atas adalah skripsi 

yang di susun oleh Siti Khusnul Khotimah, yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) di Baitul Mal 

Wattamwil (BMT) Arrahman Jl. Pahlawan No. 71 A Tulungagung”. 

Penelitian ini menyimpulkan penerapan sistem bagi hasil di BMT 

Arrahman. Terhadap proses penentuan pencairan yang dilakukan pihak 

BMT Arrahman sudah sesuai dengan hukum Islam serta sesuai dengan 
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aturan perbankan syariah yang ada, walaupun belum 100% semua cara ideal 

digunakan. Dari cara pembatasan waktu angsuran pembiayaan sekaligus 

bagi hasilnya tidak ada penyelewengan terhadap hukum Islam atau 

operasional BMT Arrahman
1
. 

2. Skripsi kegiatan tentang kemitraan/kerjasama (syirkah) dapat dirujukkan 

pada skripsi Nurlinda Indraswari dengan judul Skripsi “Dampak 

Penambangna Pasir Sungai Progo Terhadapa Kondisi Sosial Ekonomi 

Penambang di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul” 
2
. 

Tujuan penelitian untuk mengkaji proses penambang pasirsungai progo,  

konstribusi penambang pasir terhadap total pendapatan keluarga 

penambnag, tingkat pendidikan anak penambang dan harapan  orang tua 

terhadap pendidikan anak, dampak fisik apa saja yang di timbulkan akibat 

penambang pasir sungai Progo, hubungan atau relasi social antar 

penambang pasir dan antar anggota tambnag dengan keluarga, tindakan 

kepedulian apa saja yang di lakukan penambang terhadap dampak fisik 

yang ditimbulkan. 

3. Penelitian yang berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan 

Tanah Eks Bengkok (Studi Kasus Dikelurahan Rowosari Kecamatan 

Tembalang kota Semarang), Oleh Khirul Bahsyar
3
, Fokus pada penelitian 

                                                         
1Wiji Windayani, “Pengaruh Pendapatan Usaha BMT Terhadap Bagi Hasil Tabungan 

di BMT SAHARA Tulungagung” Jakatra kencana, h. 16 

2Nurlinda Indraswari “Dampak Penambangna Pasir Sungai Progo Terhadapa Kondisi 

Sosial Ekonomi Penambang di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul” 
3
 Basyar Khoirul, “berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Eks 

Bengkok (Studi Kasus Dikelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang kota Semarang), Semarang: 

IAIN Walisongo,2006, h.12 
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ini yaitu tentang praktek sewa menyewa tanah eks bengkok yang telah 

berubah menjadi hak milik, tetapi masih dimanfaatkan, walau masa sewa 

telah berakhir. 

4. Penelitian yang berjudul : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa 

Sawah Eks Bengkok (Studi kasus di Kelurahan Bungagin Kecamatan Kota 

Kendal Kabupaten Kendal). Oleh Syaiful Amar
4
. Peneltian ini fokus pada 

praktek Sewa Menyewa tanah Eks Bengkok dengan system lelang, dan 

pembahasan Perda sebagai acuan bagi penyewa dan menyewakan dalam 

bertransaksi. 

5. Jurnal yang berjudul : Kajian Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah 

Bengkok Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan desa Berdasarkan UU 

NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Oleh Silvia Kumalasari
5
. 

Penelitian ini fokus membahas tentang tentang pengelolaan tanah bengkok 

desa sebagai sumber pendapatan desa, dan kewenangan pemerintahan desa 

terhadap tanah bengkok dihubungkan dengan UU nomor 2014 tentang desa.  

Dari beberapa hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menerapkan sistem bagihasil. Adapun perbedaan dari 

penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalahobjek yang yang dibahas 

dalam penelitian tersebut. Penelaah pustaka yang telah penulis lakukan terhadap 

literature yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada karya ilmiah 

                                                         
4
 Amar Saiful, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Eks Bengkok 

(Studi kasus di Kelurahan Bungagin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal).Semarang: IAIN 

Walisongo,2007, h. 10 
5
 Kumalasari Silvia, Kajian Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok 

Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan desa Berdasarkan UU NO.6 TAHUN 

2014 TENTANG DESA, Semarang: UNNES,2014,h. 108 
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berwujud skripsi yang secara khusus membahas mengenai “Pelaksanaan Sistem 

BagiHasiL PadaPertambanganPasir di Tinjau dari Ekonomi Islam (StudiKasus: 

DesaRorayaKecamatanTinanggeaKabupatenKonawe Selatan)”. Jadi judul ini baru 

pertama kali diangkat. 

B. LandasanTeori 

1. Tinajun Umum Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam 

a. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut istila adalah suatu sistem yang meliputi data cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana 
6
. Bagi hasil 

menurut terminologi asing (inggris) di kenal dengan profil sharing. Profil 

sharing dalam kasus ekonomi di artikan dengan pembagian laba. Secara definsif 

Pfofit sharing di artikan Distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari 

suaru perusahaan
7
. Lebih lanjut di katakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu 

bonus uang tunai tahunan yang di dasarkan pada laba yang di peroleh dari tahun-

tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran harian, mingguan, atau 

bulanan
8
. Dalam buku yang lain di jelaskan bahwa bagi hasil adalah “ bentuk 

return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, 

tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada 

usaha yang benar-benar terjadi “
9
. 

                                                         
6
  Ahmad  Rofiq, Fiqh Konsektual dari normatif ke pemaknaan sosial, (Yokyakarta: Pustaka 

pelajar, 2004,), hal. 153 
7
 Muhammad,  Manajemen bank  syaria’ah.  (Yokyakarta: UPP AMP YSPM, 2002), hal. 101 

8
  Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi  Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yokyakarta: 

UII pres, 2004), hal. 18 
9
 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindu 

Persada, 2007)hal. 203 
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Sementara itu Burhan mendefinisikan bahwa bagi hasil adalah “ 

pembagian hasil usaha atas kerjasama antara dua orang atau lebih dengan porsi 

pembagian hasil (nisbah) yang telah di sepakati bersama”.  

 Sedangkan pengertian menurut dari UU No.2 tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil (Tanah pertanian) di sebutkan dalam pasal 1 poin c,  

Bawha:  

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang di 

adakan antara pemilik dengan suatu pihak dan seseorang atau badan 

hukum pada lain pihak yang dalam Undang Undang di sebut “Penggarap”  

berdasarkan perjanjian nama penggarap di perkenankan oleh pemilik 

tersebut untuk menyelenggaran usaha pertanian di atas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya di atas kedua belah pihak. 

 Antonio juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa: 

Bagi hasil adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan konstribusi dana 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan
10

. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa yang di maksd 

dalam sistem bagi hasil adalah sistem di mana di lakukan suatu  perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjiakan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua 

bela pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 

                                                         
10

 Alichan Burhan, Unit simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT. (Surabaya: V.  De pes , 1998), hal. 

147 
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adanya kerelaan (An-Tarodhin)  di masing-masing pihak tanpa adanya unsur 

Paksaan. 

b. Prinsip Bagi Hasil 

 Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: al-Musyarakah, 

al-Mudharabah, al-Muzara’ah, dan al-Musaqah.
11

 Prinsip al-Musyarakah dan al-

Mudharabah sering di pakai atau di gunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang 

ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga . sedangkan al-Muza’arah 

dan al-Musaqah  sering di gunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.  

 Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil pada pertambangan pasir 

merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip al-musyarakah, di mana pembagian 

hasil di bagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir 

(pemanol) serta pemilik tanah hilir sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha 

penambangan pasir, masing-masing pihak berhak atas keuntungan dan 

bertanggung jawab atas usaha yang di laksanakan atas perbandingan tertentu dari 

hasil pertambangan pasir. Dari hasil penambangan pasir tersebut hasilnya  di bagi 

bersama  dengan jumlah sekian persen untuk masing-masing pihak sesuai 

kesepakatan. 

1. Al-Musyarakah 

a) Pengertian Al-Musyarakah 

 Al-Musyarkah adalah sama dengan Sharikah atau Syirkah artinya 

adalah “suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana 

                                                         
11

 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syaria’ah  dari .., hal. 90 
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masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan 

pernyataan masing-masing “ 
12

. 

 Syirkah menurut Hasbi ash-Shiddiqie adalah “ Akad yang berlaku antara 

dua orang atau lebih untuk usaha dan membagi keuntungannya “ 
13

. 

Muhammad dalam bukunya Etika Bisnis Islami mengartikan bahwa Syirkah 

adalah: 

Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana 

masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (Usaha Keterampilan 

Usaha) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan di 

tanggung bersama sesuai kesepkatan
14

. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Syirkah 

adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha suatu 

tertentu. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi sesuai dengan perjanjian antara 

pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama besarnya modal masing-masing 

pihak,. Dalam hal kerugian di lakuakan sesuai dengan besarnya modal masing-

masing. 

b) Dasar hukum Syirkah 

 Landasan hukum Syirkah dari Al-Qur’an sebagaimana yang di 

sebutkan dalam surah an-Nisa: 12 

 

                                                         
12

 Muhammad,  Sistem dan Produser Operasional Bank Syariah. (Yokyakarta: UII press), 2003, 

hal.9-10 
13

  Muhammad  Ismail  Yusanto, Menggagas  Bisnis Islam. (Jakarta:  Gema Insani Press,  2002, 

hal. 22 
14

  Muhammad, Etika Bisnis Islam. (Yokyakarta:  UUP-AMP-YKPM,2008), hal. 74 
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Terjemahan:”... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” 
15

 

                   

          

Terjemahan :”...  

dan sesunnguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagaimana mereka berbuat Dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat 

sedikitlah mereka ini ...” (Q.S Shaad:24) 
16

. 

 Ayat di atas menunjukan perkenan dan pengakuan Allah akan adanya 

perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surah Shad:24 Perserikatan terjadi 

atas dasar Akad (ikhtiyari.
17

. 

 Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah di praktikkan selama masa 

Rasulullah. Para sahabat terlatih dalam mematuhinya dalam menjalankan metode 

ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut 

menjalankan metode ini 
18

. 

 Berdasarkan keterangan Al-Qur’an  tersebut di atsa pada prinsipnya 

prinsipnya seluruh Fuqaha’ sepakat menetapkan bahwa hukum Syirkah adalah 

Mubah, meskipun mereka Memperselisihkan keabsahan beberapa jenis hukum 

Syirkah.  

                                                         
15

  Depak RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari Agung, 2005),  hal. 117 
16

Ibid., hal. 735-736 
17

  M. Syafi’i  Antonio, dkk, Bank Syari’ah : AnalisisKekuatan, Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman. (ed.) Muhammad. (Yokyakarta: Ekonosia. 2003), hlm.91 
18

  M.  Najatullah  Siddiqi,  Kemitraan  dan  Bagi  hasil  dalam  Hukum  Islam(parnetship  and  

Profit  Sharing   in Ismalic  Law),  di terjemahkan oleh  Fakhriyah Mumtihari,  (Yokya: Dana  

Bhakti  Prima Yasa,  1996),  hal. 5 
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c) Macam-macam Syirkah 

Ulama ‘ fiqih membagi Syirkah menjadi 2 (dua) macam yaitu: 
19

. 

1. Syirkah Hak Milik (Syirkatul Amlak) 

Syirkah Amlak ialah: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk 

memiliki harta bersama tanpa melalui Akad Syirkah. 

Syirkah dalam kategori ini di bagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Syirkah Ikhtiyariyah 

Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang 

berserikat. Contoh dari jenis Perkongsian ini dapat di lihat apabila 

dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari 

pihak ketiga.  

b. Syirkah Ijbariyah  

Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, 

seperti persekutuan ahli waris. 

2. Syirkah Transaksional (Syikratul uqud) 

  Para ulama fiqih telah berbeda pendapa mengenai Syirkah Uqud 

ini. Perbedaan pembagian ini di sebabkan oekh pandangan mereka 

yang tidak sama dala menilai keabsahan (kebolehan) bentuk Syirkah 

tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk Syirkah tersebut dan 

sebaliknya. 

  Menurut Sabiq, bedasarkan kajian beliau terhadap berbagai 

hukum Syirkah dan dalil-dalilnya, membagi Syirkah uqud ini menjadi 

                                                         

19
  Wahbah   Az-Zuhaili  ,  Al-fiqhu  Al-Islam  Wa  Adillatuhu  , Juz  IV,  (Beirut: Daar  fikr , t.t), 

hal. 792-793. 
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empat macam, yaitu: 
20

. Syirkah al-‘inan, Syirkah al-Mufawwadhah, 

Syirkah abdan, dan Syirkah al-wujuh.  

  Para ulama tidak semua setuju tentang keabahan empat macam 

Syirkah uqud di atas, kecuali Ulama Hanfiyah. Ualam Malikiyah hanya 

mengakui tiga macam Syirkah selain Syirkah al-wujuh. Sementara 

ulama Hanabilah yang tidak di bolehkan adalah Syirkah al-

‘inan.Adapun ulama Syafi’iyah hanya mengakuai Syirkah al-‘inan, dan 

yang lainnya tidak di bolehkan.  

  Adapun tentang Definisi dan macam-macam Syirkah uqud adalah 

srbagai berikut: 

1. Syirkah al-‘inan artinya akad dari dua orang atau lebih untuk 

berserikat harta yang di tentukan oleh keduanya dengan maksud 

mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk 

mereka yang berserikat. 
21

 Dalam bentuk ini tidak di syaratkan 

dalam adanya kesamaan dalam bentuk modal, pembagian 

keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka 

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus di tanggung 

bersama berdasarkan prosentasi modal yang mereka investasikan.  

2. Syirkah al-Mufawwadhah, yaitu sebuah persekutuan di mana 

posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah 

sama, baik dala hal modal, pekerjaan, ,aupun dalam hal 

                                                         
20

  Sayyid  Sabid, Fiqih as-Sunnah, juz 3. (Semarang Toha Puta, t.t.), hal.  295  
21

  Sulaiman  Rasjid,  Fiqih  Islam ( Hukum  Fiqih  Lengkap)..., hal.  296 
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keuntungan dan resiko kerugia
22

. Dengan demikian, setiap orang 

akan menjamin yang lain, baik dala pembelian atau  penjualan. 

Orang tersebut saling mengisi dalam  hak dan kewajibannya, 

yakni masing-masing menjadi wakil yang lain. Selain itu, anggap 

tidak sah jika modal salah sesorang lebih besar dari pada  lainnya, 

antara seorang anak kecil dan orang dewasa, juga antara muslim 

dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu syariah tidak 

terpenuhi perkongsian ini menjadi perkongsian ‘inan karena tidak 

adanya kesamaan 
23

. 

3. Syirkah al-Wujuh, yaitu berserikat dua orang termuka atau untuk 

membeli suatu barang perniagaan dengan harga yang 

ditangguhakan untuk mereka jual dan keuntungannya dibagi 

dianatara mereka. Hukumnya adalah sah. Dengan syarat, tidak ada 

modal,  dan salah seorang di antara di antara mereka mengatakan 

kepada yang lain, “Kami berserikat atas barang yang di beli oleh 

salah seorang diantara kita dalam suatu tanggungan bersama. 

Syirkah dan laba menjadi milik kita bersama.” Demikian pendapat 

Hanafi dan Hambali. Adapun, Pendapat Maliki dan Syafi’i 

Syirkah yang demikian adalah batil  
24

. 

4. Syirkah Mudharabah atau di sebut juga perjanjian bagi hasil atau 

qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara 

                                                         
22

  Ghufron A. Mas’adi, Fiqih  Muamalah  Konsektual,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 

2002), hal. 194-195 
23

 Ibid, hal. 190 
24

  Muhammad  bin  Abdurrahman  as-Syafi’i  ad-Damasyqi, Fiqih empat Mazhab, (Bandung: 

Hasyimi Press, 2004), hal. 267 
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tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/pemilik modal) 

memberikan hartanya pada pihak lain (pihak kedua/pengelola) 

yang di gunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa 

keuntungan (laba) yang di peroleh akan di bagi oleh masing-

masing sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka di 

bebankan kepada milik modal, dan tidak di bebankan sedikitpun 

kepada pengelola yang bekerja 
25

. 

5. Syirkah ‘abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang 

masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja, tanpa 

konstribusi modal
26

. Konstribusi kerja tersebut akan di kerjakan 

bersama-sama, kemudian keuntungannya di bagi rata sesuai 

kesepakatan.  

Ulama Malikiyyah mensyartatkan untuk Syirkah ini harus ada satu 

kesatuan usaha, kemudian ada pebedaan dalam bentuk 

pekerjaannya, tapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang 

satu dengan pekerjaan yang lainnya dan kedunya masih dalam satu 

tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bengunan, ada 

seseorang yang memasang batu bata, dan yang lain membuat 

adonan semen dan pasir 
27

. Menurut pendapat Hanafi: boleh saja, 

meskipun pekerjaan dan tempatnya berbeda. Hnafi 

                                                         
25

  Germala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 122 
26

  Syarifuddin, Amir., Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 284 
27

  Racmad  Syafe’i,  Fiqih Mu’amalah, ..., hal. 192 
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memperbolehkan dengan segala hal. Adapun pendapat Mazhab 

Syafi’i: Syirkah abdan adalah batil
28

. 

d) Rukun dan syarat-syarat Syirkah 

          Rukun Syirkah diperselisihkan oleh para Ulama, menurut ulama Hanafiyyah 

bahwa rukun Syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad)  yang 

menentukan adanya Syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang 

berakad dan harta berada di luar pembahasan dalam akad jual beli
29

. Menurut 

Narto Zulkifli dalam buku panduan praktis transaksi perbankan syari’ah bahwa 

rukun Musyarakah ada lima yaitu: adanya para pihak yang bersyirakah porsi kerja 

sama, proyek/usaha (masyru’), ijab qabul (sighat), dan misbah bagi hasil
30

. 

 Ada beberapa syarat yang di tentukan dalam Syirkah, di antaranya 

syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, sighah, (akad dan bagi hasil), 

modal dan pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan 

syirkah ini menjadi empat, yaitu:  

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk Syirkah, persyaratan dalam 

wilayah ini terdapat dua syarat yang harus di penuhi yaitu:  

a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang di akadkan harus dapat di 

terima sebagai perwakilan (wakalah) 

b. Hendaknya pembagian keuntungan di tetapkan secara jelas dan di 

ketahui oleh pihak, seperti 1/2, 1/3 dan lainnya.  

                                                         
28

  Muhammad bin Abdurrahman as-Syafi,i  ad-Damasyqi, Fiqih Empat Mazhab, ..., hal. 267 
29

  Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, ..., hal. 127 
30

  Narto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi perbankan Syari’ah, (Jakarta:  Zikrul Hakim, 2003), 

hal. 52-54  
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2. Syatat yang berkaitan dengan Syirkah al-maal, seperti Syirkah 

Mufawaddhah atau inan. Untuk kategori syirkah terhsebut, ada syarat-

syarat yang harus di penuhi, yaitu: 

a. Modal yang di jadikan objek akad, syirkah berupa mata uang (alat 

bayar), seperti riyal, dolar, rupiah, dan lain-lain.  

b. Modal yang ada ketika akad Syirkah di langsungkan, baik jumlah 

sama atau berbeda. 

3. Syarat yang berkaitan dengan  Syirkah Mufawaddhah, yaitu: 

a. Modal dalam Syirkah Mufawaddhah harus sama. 

b. Modal harus tunai ketika akad Syirkah berlangsung. 

c. Pihak yang di syirkahkan termaksud kafalah harus mampu memikul 

tanggung jawab. 

d. Objek dalam akan yang di Syirkahkan harus bersifat umum, yaitu 

pada semua jenis jual beli atau perdagangan.  

4. Syarat yang berkaitan dengan Syirkah ‘inan sama dengan syarat dalam 

Syirkah Mufawaddhah 
31

. 

 Sedangkan ulama Malikiyyah telah menetapkan syarat-syarat 

syirkah pada tiga objek, yaitu: 

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam 

wilayah ini ada tiga macam, yaitu: 

a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. 

b. Pihak yang berakad harus cakap. 
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  Hensi Suhendi, Fiqih Mu’amalah..., hal. 127-128 
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c. pihak yang berakad harus balig (dewasa) 

2. Syarat  yang berkaitan dengan sighah akad, yaitu proses Syirkah 

harus di kethui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan 

akad tersebut di sampaikan dengan ucapan atau tulisan. 

3. Syarat yang berkaitan dengan modal, ada tiga syarat yang harus di 

penuhi dalam moal ini: 

a. Modal yang di bayarkan  dalam pihak yang berakad harus 

sama jenis dan nilainya. 

b. Modal harus di tasharufkan untuk keperluan yang sama, 

demikian juga jumlahnya juga harus sama.  

c. Modal yang bersifat tunai atau kontan, tidak boleh di hutang. 

 Persyaratan Syirkah yang harus di kemukakan oleh ulama Syafi’iyah 

secara umum pada dasarnya sama dengan yang di kemukakan oleh Malikiyah, 

baik untuk persyaratan dalam Sighah syirkah, pihak yang berakad dan modal. 

Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat Syirkah ada tiga macam, yaitu:  

1) Syarat Shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan 

bahaya dan kerugian sehingga akad Syirkah tidak berhenti karenanya, 

seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali 

untuk barang-bahrang tertentu.  

2) Syarat Fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak di tuntut ada dalam 

akad.  
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3) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus di ketahui oleh 

pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus di tetapkan secara jelas, 

seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan lain-lain
32

. 

 Dari persyaratan-persyaratan syirkah yang di kemukakan oleh para ulama 

di atas, Inggrid Tan dalam bukunya Bisnis dan Investasi Sistem Syariah 

menambahkan persyaratan terkait proyek/usaha (mansyu’) yaitu: 

1) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan 

usaha yang di jalankan oleh pelaksana proyek 
33

. 

2) Para mitra dapat pula sepakat bahwa yang melakukan usaha hanya di 

lakukan oleh salah satu dari mereka, dan bagian keuntungan hanya 

sebatas proporsi penyertaan modal. Apabila semua mitra  ikut serta dalam 

melakukan usaha maka semua mitra harus di perlakukan sebagai agen 

dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha
34

. 

3) Pembubaran syirkah  

Syirkah menjadi batal karena meninggalkan salah satu persero (syarik), 

atau karena salah seorang di antara mereka gila, atau di kendalikan oleh 

pihak lain karena al-mahjur atau salah seorang di antara mereka 

membubarkannya.  

 Apabila syirkah tersebut terdiri dari dua orang, sementara syirkah adalah 

bentuk akad yang mudah, maka dengan adanya hal-hal semacam ini, akad tersebut 

batal dengan sendirinya sebagaimana akad Wakalah. Bila salah seorang Syarik 

meninggal dan mempunyai ahli waris yang telah dewasa, ahli warisnya bisa 

meneruskan Syirkah tersebut. Dia bisa juga di beri izin untuk ikut dalam 

mengelola. Di samping dia berhak menuntut bagian keuntungan.  
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  Qomqrul Huda, Fiqih Muamalah, (Yokyakarta: Teras, 2011), hal.  108-109 
33

  Inggrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syariah  :  Perbandingan dengan Sistem Konvensional 

, (Yokyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal. 75-76  
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  Ascarya,  Akad dan Produk Bank  Syariah , ( Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2008), hal. 57 
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 Jika salah seorang syarik menuntut pembubaran, syarik yang lain harus 

memenuhi tuntutan tersebut. Apabila syirkah memiliki beberapa syarik, lalu salah 

satu diantara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap besediah 

melanjutkan syirkah-nya itu,  syarik yag lain statusnya tetap syarik, dimana 

syirkah yang di jalankan sebelumnyatelah rusak, kemudian di perbarui di antara 

syarik yang masih bertahan untuk mengandalkan Syirkah tersebut.  

 Hanya permasalahannya, perlu di bedakan dalam pembubaran dalam 

Syirkah Mudharabah dan syirkah yang lain. dalam Syirkah Mudharabah apabila 

seorang pengelola menuntut di lakukan penjualan sedangkan syarik yang lain 

menuntut bagian tersebut keuntungan, tuntutan pengelola tersebut harus di penuhi 

sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak 

terwujud selain dalam penjualan. Adapun bentuk syirkah yang lain, apabila salah 

seorang diantara mereka menuntut bagian keuntugan, sedangkan yang lain 

menuntut di lakukan penjualan, tuntutan bagian keuntungan harus di penuhi, 

sedangkan tuntutan penjualan tidak demikian
35

. 

 

                                                         
35

  Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakususma, Menggas Bisnis Islam, (Jakarata: Gema 

Insani press, 2002), hal. 132-132 
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