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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan 

pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan 

jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul 

yang berbunyi:  

  األَْصُل فِي الُمَعاَملَِة اإِلبَاَحةُ االَّ أَْن يَُد لَّ  َدلِْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil 

yang melarangnya. 

 

 Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan 

perkembangannya diserahkan kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang inilah, 

yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan ta„aquliyyat (yang 

bisa dinalar) atau ma’kulatul ma’na (yang bisa dimasukan logika). Artinya, dalam 

persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah subtansi makna yang 

terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapai. Jika 

muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan subtansi makna 

yang dikehendaki oleh syara’, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang 

ditetapkan syara’, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan 

meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat 

diterima.
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1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), hlm. 6. 
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Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang menuntut mereka 

untuk melakukan berbagai macam usaha meski mereka tidak memiliki modal 

untuk membuka usaha. Maka dari itu mereka mencari orang-orang yang memiliki 

harta berlebih atau orang kaya yang tidak sanggup untuk mengelolanya yaitu 

berupa ladang atau sawah untuk mereka garap. Penggarapan tanah tersebut 

disebut dengan istilah Majeg dalam bahasa jawa tengah khususnya di desa 

karanganyar banjarnegara atau muzāra‘ah dalam fiqh muamalah. Di daerah 

Wonosobo lebih terkenal dengan istilah  paron atau paroan.  

Pelaksanaan praktek majeg dilaksanakan dimana pemilik tanah langsung 

mendatangi penggarap untuk menggarap tanahnya dengan cara penggarap 

melaksanakan penggarapannya mulai dari menanam, perawatan panggarap tidak 

mendapatkan upah. Tetapi mendapatkan upahnya nanti saat panen dengan cara 

hasil panen tersebut dibagai dua sesuai perjanjian antara pemilik tanah dengan 

penggarap.  

Beberapa tahun yang lalu kegitan majeg banyak terjadi didesa-desa 

pelosok yang jauh dari daerah perkotaan. Yang dimana masyarakatnya masih 

belum bisa dikatakan masyarakat yang berkecukupan, karena masih banyak yang 

ekonominya dibawah rata-rata. 

Dari urain diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAJEG DALAM PEMBAGIAN 

HASIL LADANG DI DESA KARANGANYAR KEC. PURWANEGARA KAB. 

BANJARNEGARA JAWA TENGAH. 

 



3 
 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis akan mengidentifikasikan 

masalah yang ada yaitu: “Bagaimana Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap Praktek 

Majeg Dalam Pembagian Hasil Ladang yang ada di Desa Karanganyar Kec. 

Purwanegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah?” 

 

C. Tinjuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui praktek majeg dalam pembagian hasil ladang yang ada di 

desa karanganyar banjarnegara. 

b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek majeg.   

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai 

peneliti adalah:  

1. Secara Teoritis; 

a. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama kajian fiqh 

mu‟amalat yang membahas  muzāra‘ah. 

b. Memberikan sumbangan kepada akademisi atau anggota akademi 

(lembaga pendididikan tinggi)
2
 UMS yang sifatnya penerapan ilmu 

yang telah dipelajari diperkuliahan.  

                                                             
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia/ Tim (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 13. 
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2. Secara Praktis;  

a. Memberikan kepada masyarakat tentang masalah pentingnya 

pemahaman akan obyek yang diteliti dan kemudian bisa diterapkan 

dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Sebagai bahan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang 

lain, yang sesuai dengan hasil penelitian sekarang.  

 


