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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang penulis akan cermati berjudul “Maro (Penggarapn Sawah)

dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kesesuaian Dengan Sistem Muzara’ah

Di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian

ini bertujuan untuk mencermati bagaimana sistem muzara’ah dalam ekonomi Islam

hasil penggarapan sawah.

Adapun penelitian sebelumnya juga pernah di lakukan oleh Sadria. S pada

tahun 2012 dengan judul penelitian “Sistem Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah

Pada Masyarakat Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan

Palangga Kabupaten Konawe Selatan”. Dari hasil penelitian yang dilakukan di

kelurahan palangga diketahui bahwa sistem bagi hasilnya dalam tinjauan hukum

Islam belum terlalu spesifik.

Kemudian penelitian selanjutnya telah dilakukan pula oleh Fauzul Hidayati

pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Eksistensi Paroan Sawah dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Bima Maroa Kecamatan

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan” . Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa

Bima Maroa di ketahui bahwa lebih menfokuskan kepada sistem paroan sawah

dalam meningkatkan kesejahteraan msayarakat petani di desa bima maroa.

Oleh karena itu penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-

sama membahas tentang bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam. Namum penelitian



19

di atas kurang menfokuskan pada akad muzara’ah dalam menggarapan sawah

ditinjau dari hukum Islam. karena itu penulis menganggap bahwa penelitian yang

lebih spesifik tentang penerapan muzara’ah pada masayarakat yang berprofesi petani

dan buruh tani perlu di kaji ulang secara mendalam.

B. Kajian Teori Tentang Muzara’ah

a. Pengertian Muzara’ah

Secara etimologi al-muzara’ah dan mukhabarah berarti kerjasama di bidang

pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara’ah

yang berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-

hadzar). yang kedua muzara’ah ini adalah wajan berarti “mufa’alatun” dari kata az-

zar’a” artinya menumbuhkan. Maka yang pertama adalah makna majaz dan makna

yang kedua ialah makna hakiki.4

Muzara’ah yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil

panen.5

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-garis Besar Fiqh Muzara’ah

adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan

4 Sadria. S, Skripsi Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Pada Mastarakat Muslim
Dalam Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Palangga Kabupaten Konsel (sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari :Kendari, 2012). h. 9.

5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), h. 99.
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pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani

untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari padanya dibagi sesuai dengan

kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka

secara khusus kerjasama ini disebut dengan mukhabarah.6

Selanjutnya menurut Hussein Bahreisj dalam bukunya Pedoman Fiqh Islam

muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk

mengolah tanah pertanian, ladang atau sawah, sedangkan benihnya dari petani yang

bekerja kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil. Dan

jika benih itu berasal dari yang memiliki tanah maka hal itu disebut mukhabarah.7

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan perserikatan dalam pertanian menurut

ulama Hanabilah al-muzara’ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang

petani untuk digarap hasilnya dibagi berdua. Kedua definisi dalam kebiasaan

indonesia disebut sebagai paroan sawah. Penduduk Irak menyebutnya “al-

mukhabarah”, tetapi dalam al-mukhabarah, bibit yang akan ditanam berasal dari

pemilik tanah.8

Defenisi Muzara’ah dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut: 9

1. Menurut Hanafiyah, al-muzara’ah adalah akad untuk bercocok tanam

dengan sebagian yang keluar dari bumi sedangkan al-mukhabarah adalah

akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa yang keluar dari Bumi.

6 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Prenada Media, 2003),  h. 240.
7 Hussein Bahreisj, Pedoman Fiqih Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981),  h. 175.
8 Mashur Malaka, Fiqhi Muamalah (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2007), h.

175-170.
9 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 159.
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2. Menurut Hanabilah, al-muzara’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya

menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

3. Menurut Malikiyah, muzara’ah adalah bersekutu dalam akad. Lebih

lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa al-muzara’ah

menjadikan harga sewaan tanah dari uang, atau barang-barang

perdagangan.

4. Menurut Dhahir Nash, Al-Syafi’i berpendapat bahwa mukhabarah adalah

menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut,

sedangkan muzara’ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa

yang dihasilkan dari tanah tersebut.

5. Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah

adalah sesungguhnya pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada

para pekerja dan modal dari pengelola.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah

dan muzara’ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaanya ialah antara

mukhabarah dan muzra’ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah

menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada

modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal

dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara’ah.10

10 Ibid., h. 155.
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Dari definisi-definisi diatas maka dapat dirarik kesimpulan bahwa muzara’ah

adalah bibit dari pemilik tanah sedangkan mukhabarah adalah bibit dari penggarap.

b. Skema Muzara’ah

Adapun secara umum aplikasi al-muzara’ah dapat digambarkan dalam skema

berikut ini:

Gambar Skema muzara’ah.11

Sumber : Bank Syariah dari Teori Ke Praktek Tahun 2001

Perjanjian bagi hasil kerjasama muzara’ah terdapat hal-hal penting yang harus

dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Di mana pemilik lahan harus

menyediakan lahan pertanian, benih/bibit, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan.

Sedangkan penggarap bersedia dengan keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu.

Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan

prosentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.12

11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h. 100.

12 Istiqomah, Skripsi Studi Analisis Pendapat Imam Safi’i Tentang Muzara’ah (IAIN Walisongo
Semarang : Semarang: 2005), h. 52.
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Dari skema diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari penggarapan

sawah tersebut akan dibagi hasilnya sesuai dengan akad atau kesepakatan antara

pemilik sawah dan penggarap.

c. Bentuk-bentuk Muzara’ah

Dengan adanya beberapa beda pendapat di kalangan ahli Fiqh Islam seperti

dalam kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut.

Namun demikian ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli Fiqhi,

dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Yusuf dan Imam Muhammad, sebaliknya

Imam Abu Hanafiah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Dalam muzara’ah, semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas, atau

dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang.

Rasulullah SAW hanya melarang bentuk-bentuk pengolahan semata-mata karena

alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya ini.

“Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah Saw yaitu manakala
tidak satu orang pun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang
benar dan yang salah lalu menganggapnya itu dibolehkan karena itulah maka
akan membahayakan  hak-hak (petani)”.13

Menyangkut masalah kesejahteraan petani dan masyarakat, berikut ini beberapa

bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh ahli figh adalah sebagai berikut:

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus

diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa

13Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.
285-286.
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apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau

sepuluh maund dari hasil panen.

2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya

bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian

tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.

3. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya di sekitar aliran sungai

atau di daerah yang mendekat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah

tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan

semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan

sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya

tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan

menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan

akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya.

Karena hal ini mengandung unsur ketidak adilan bagi para petani atau akan

membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah

menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.

5. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak

menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.

6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kapada pemilik

pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada

pihak keempat.
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7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung

jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihal lainnya.14

Adapun bentuk pengolahan muzara’ah yang dianggap sah menurut para ahli

Fiqh adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak,

peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada

pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka

harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.

3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan

pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus

ditetapkan secara proporsional.

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

serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

5. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk Muzara’ah yang dibolehkan bahwa,

jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua

pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi

miliknya tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah tersebut

adalah ushr, akan dibayar oleh petani.

14 Ibid., h. 287-289.
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6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama

menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam

hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil.

7. Apabila perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari

hasil, maka menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya kharaj dan ushr akan

dibayar oleh pemilik tanah.15

Adapun bentuk pengolahan muzara’ah yang dianggap sah menurut para ahli

Fiqh di atas apabila kerjasamanya sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat

tertentu

d. Rukun dan Syarat Muzara’ah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara’ah adalah akad, yaitu ijab dan kabul antara

pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara’ah menurut Hanafiah

ada empat yaitu:

1. Pemilik tanah

2. Perbuatan pekerja atau petani penggarap

3. Modal

4. Alat-alat untuk menanam.16

Syarat-syarat muzara’ah adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan aqidain, yaitu harus berakal

15Op. cit, h. 287-289.
16 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 158.
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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 :

Pertama, Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya persentasenya

ketika akad. Kedua, Hasil adalah milik bersama. Ketiga, Bagian antara Amil

dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila

Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak

sah. Keempat, Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kelima, Tidak

disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma’lum.

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu: tanah tersebut

dapat ditanami, tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:

Pertama, Waktunya telah ditentukan. Kedua, Waktu itu memungkinkan untuk

menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunta kurang lebih 4

bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

Ketiga, Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut

kebiasaan.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat tersebut disyaratkan

berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.17

17Ibid., h. 158-159.
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Dalam melakukan kerjasama muzara’ah harus sesuai dengan rukun dan syarat

muzara’ah yang sebagimana telah dituliskan menurut Hanafia atau akad yang telah

disepakati antara kedua belah pihak.

e. Dasar Hukum Muzara’ah

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara

penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. biasanya penggarap adalah orang

yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak

memiliki tanah.

Adapun dasar hukum muzara’ah antara lain:

1. Al-Qur’an
 َِّ تَـُغوَن ِمْن َفْضِل ا َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف األْرِض يـَبـْ

Artinya: “Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia
dari Allah”. (Q.S. al-Muzammil : 20 ).18

نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحَةَ  نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ رَبَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
ٌر ِممَّا َجيَْمُعونَ  َوَرْمحَُة رَبَِّك َخيـْ لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخِر

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami
telahmenentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia,
dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan”. (Q.S. az-zuhruf : 32).19

18Dapartemen Agama RI, Al- Qu’ran dan Terjemahnnya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 990.
19Ibid, h. 798.
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Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan

kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup di muka

Bumi.

2. Hadits

ْليَـْزَرْعَها َأَخاهُ َمْن َكاَنْت َلُه  ْليَـْزَرُعَها فَِإْن َملْ يـَْزَرْعَها فـَ َأْرٌض فـَ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”. (H.R.
Bukhari).20

Dalil Al-Qur’an dan hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang

dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah.

Kemudian ada juga ulama  yang melarang adanya akad muzara’ah.

Hadist dari Sabit bin Dhahak

ِبت اْبَن َضحَّاَك َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللا  َ )أخرجه مسلم( َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعِن املَُزَارَعِة َعْن 

Artinya: “Dari Tsabit Ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang
muza’rah”. (H.R. Muslim).21

Hadist itu diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim. Itulah yang dijadikan

oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Zufar untuk melarang muzara’ah.

Sebenarnya ada suatu bentuk muzara’ah yang sudah biasa berlaku di zaman

Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan

20M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari  Jilid 2 (Jakarta: Maktabah Al-Ma’rif,
Cet. I, 2007), h. 129.

21Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), h.
215.
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kesamaran yang berakibat kepada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa

keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam.

Rasulullah Saw melihat bahwa apa yang disebut keadilan, yaitu kedua belah

pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak dimana

disatu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang tidak menghasilkan lebih

dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan

mengambil semua hasil, sedang dilain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-

kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga

dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang dilain pihak

(penyewa) memonopoli hasil. Oleh karena itu masing-masing pihak harus mengambil

bagiannnya dari hasil tanah itu dengan perbandingan yang disetujui bersama.

a. Hukum muzara’ah Shahih menurut ulama Hanafiah, adalah sebagai berikut:

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada

penggarap.

2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.

3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.

4. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan

bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan,

penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga

tanaman.

5. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah

ditetapkan.
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6. Jika salah seorang yang berakad meninggal sebelum diketahui hasilnya,

penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan

pada waktu itu

b. Hukum muzara’ah dan mukhabarah Fasid menurut Syafi’iah

Telah disinggung bahwa ulama Syafi’iah melarang muzara’ah, jika benih dari

pemilik, kecuali bila dianggap sebagai musaaqah. Begitu pula jika benih dari

penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam musaaqah. Dengan

demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik,

sedangkan penggarap hanya diberi upah.22

c. Hukum muzara’ah dan mukhabarah Fasid menurut Hanafiah

di antara hukum-hukum yang terdapat dalam muzara’ah fasid adalah:

1. Penggarap tidak berkewajiban mengelola.

2. Hasil yang keluar merupakan milik pemilik benih.

3. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari

pekerjaannya.23

Dalam melakukan Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama

antara penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah dimana harus sesuai dengan

dasar hukum muzara’ah yang diatas.

22 https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/, diakses
selasa, 19, Mei, 2015.

23Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta Selatan: Darul Fath, Cet I, Jilid 4, 2006), h. 195.
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f. Pembagian Muzara’ah

Praktek muzara’ah mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System.

Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara’ah. Jika, hasil

pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah

pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika

hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam prakteknya, muzara’ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan.

Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan Maro.

Maro dapat dipahami keuntungan yang dibagi (1/2:1/2), artinya setengah untuk

petani pemilik sawah dan setengah untuk petani penggarap.24

Dari pembagian muzara’ah di atas bahwa bagi hasil dari penggarapan antara pemilik

sawah dan penggarap bawhwa pembagiannya akan dibagi rata sesuai pendapatan

akhir.

g. Zakat Muzara’ah

Zakat hasil  paroan (bagi hasil) ini diwajibkan atas orang yang punya benih.

Muzara’ah yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah

yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan

penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.25

24http://tehedi-sambas.blogspot.com/2012/03/muzaraah-dalam-ekonomi-islam.html, diakses
selasa, 19, Mei, 2015.

25Sadria. S, Skripsi Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Pada Mastarakat Muslim
Dalam Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Palangga Kabupaten Konsel (Sekolah Tinggi Agama
Islam Negri Sultan Qaimuddin Kendari: Kendari, 2012), H. 11.
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“Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada
muzara’ah yang diwajibkan zakat petani pemilik sawah, sebab pada hakikatnya
dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa
tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan
zakatnya”.26

“Zakat buah-buahan (padi-padian), yang termasuk buah-buahan (padi-padian)
ialah beras, gandum, sagu, hasil kebun/ladang dan atau makanan pokok daerah
masing-masing nisab hasil produksi tanaman ini 10 kwintal dan zakatnya
sebesar 10% dari setiap panen. Zakat sebesar ini wajib dibayarkan kalau
pengelolaan tanaman dilakukan dengan hasil yang diperoleh menggunakan air
tanpa membayar. Bagi hasil panen yang menggunakan air dengan memberi
zakatnya sebesar 5%setiap panen dari nisab 10 kwintal”.27

“Penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul akan tetapi secara langsung
setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini,
biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida,
untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, dan insektisida dan
sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian 5% (tergantung sistem pen
gairannya)”.28

“Adapun zakat dari paroan sawah: diwajibkan atas orang yang punya benih,
jadi pada muzara’ah zakat wajib adalah atas petani pemilik sawah. Pada
hakikatnya dialah yang punya tanah dengan mengambil sewa tanahnya. Dan
tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil sewaan tanahnya”.29

Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling

penting, berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف األْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش قَِليال َما َتْشُكُرونَ 

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi
dan kami adakan bagi kamu dimuka bumu itu (sumber) penghidupan.
Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Q.S. al-Araaf: 10).30

26 Ibid.,h. 11.
27Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, Cet III, 2002), h. 29.
28Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Yogyakarta: UIN Malang Press, Cet I,

2008), h. 98.
29Ahmad Munir, Dasar-dasar Agama Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.
30Dapartemen Agama RI, Al- Qu’ran dan Terjemahnnya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 990.
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Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia

harus selalu bersyukur yang apa kita miliki.

h. Hikmah Muzara’ah

Hikmah al-muzara’ah bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong

antara petani penggarap dengan pemilik sawah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu

mengerjakan tanahnya, sedangkan perani penggarap tidak memiliki tanah pertanian.

Adapun hikmah sistem muzara’ah antara lain:

1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik sawah

dengan petani penggarap.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Terjalinya silaturahmi antara masyarakat dengan yang lainnya.

4. Tertanggulanginya kemiskinan.

5. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani penggarap yang tidak

memiliki tanah garapan sawah.

C. Kajian Teori Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Perjanjian

Ada beberapa pengertian perjanjian:

a. Menurut pasal 1313 KUHP,
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Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.31

b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih salaing

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan

c. Menurut Subekti

Menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana kedua orang itu salaing berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal.32

Perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat yang

ditetapkan oleh undang-undang yang sah, diakui dan diberikan hukum. Syarat

perjanjian menurut pasal 1320 KUHP perdata adalah:33

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian

(consensus)

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

c. Ada suatu hal tertentu (a certain subjek matter)

d. Ada suatu sebab yang halal (legal cause)

Asas-asas penting dalam perjanjian adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak

31Sriwaty Sakkirang, Hukum Perdata (Yogyakarta: Penerbit Teras. Cet I, 2011), h. 126.
32https://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/06/02/hukum-perjanjian, diakses sabtu, 18 April

2015.
33Ibid., h. 127.
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Asas kebebabasan berkontrak mengandung arti bahwa setiap orang bebas

mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur atau

belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

1. Tidak dilarang oleh undang-undang

2. Tidak bertentangan oleh ketertiban umum

3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

2. Asas pelengkap

Asas pelengkap mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh

diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan undang-undang,

tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain maka

berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu sejak tercapai kata sepakat

(consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian dan saat itu

perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

4. Asas obligator

Asas obligstor mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak

itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja. Hak milik baru berpindah

apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat berbeda melaui penyerahan.

2. Perjanjian Perhitungan Bagi Hasil

Perjanjian sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Atari

Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:
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Perhitungan bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak yang dimana pendapatan penggarapn sawah tersebut

hasilnya di bagi rata sesuai pendapatan, tetapi apabila pendapatan tidak stabil atau

kurangnya pendapatan akan lebih banyak bagi hasilnya untuk pemilik sawah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif  yakni

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktivitas dengan

tujuan menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya pernah diketahui.34

Dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat secara sistematis

dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu mengambarkan

objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.35

Oleh karena penelitian ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data tertulis atau lisan  dari orang-

orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.36 Peneliti dalam penelitian ini

menjadi partisipan yang aktif  dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh

dalam menginterpretasikan suatu makna peristiwa interaksi. Sehingga menghasilkan

data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan.37

34 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung, CV Alvabeta, 2006), h. 4
35 Neong Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Cet I, 2000), h. 15
36 Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya , Cet I,

2008), h. 38
37 Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial (Bandar Lampung :CV.Mandar Maju, Cet I, 2001), h.

45.


