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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarkat menduduki posisi 

yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak 

aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha 

manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan 

antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat 

hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang1. Warisan ilmu 

fikih memuat berbagai rincian dan penetapan dasar perjanjian usaha tersebut 

sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat 

yang sama,  serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat islam 

untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern saat ini.  

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka 

semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak 

di masa yang akan datang. Akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu 

perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya2. 

                                                           
       1 Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, terj  Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi 

Keuangan Islam  (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 25. 

       2  Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian di Indonesia ( Yogyakarta: Gajah Mada 

University Pers, 2010), hlm. 23.  
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Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga dalam perkembangan tersebut perlu adanya perhatian 

khusus supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta 

menimbulkan ketidak adilan bahkan tekanan-tekanan dari pihak tertentu. 

Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi 

kebutuhan, harus terdapat atauran yang menjelaskan tentang suatu hak dan 

kewajiban diantara keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut 

dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban yang disebut dengan proses untuk  

berakad.  

Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, diantaranya 

sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik, serta tujuan antar 

pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hal 

tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, karenanya dapat 

dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia 

untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial  yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.  

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak bisa lepas dari 

akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat 

Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah :1  

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد   

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” 
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Islam telah mengatur mengenai syarat, rukun, tujuan, macam dan 

bentuk suatu akad. Dalam Islam unsur akad sangat diperhatikan, seperti pihak 

yang berakad, syarat dan rukun akad harus lah terpenuhi, dan yang terpenting 

adalah tidak ada unsur penipuan, ataupun unsur lainnya yang dilarang oleh 

syara’. Selain itu dalam berakad, kedua belah pihak harus melakukannya secara 

sukarela tanpa ada paksaan dari manapun, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 

An- nisa : 29 

ََ ً  آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكونَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن  ا ََ  تِ

 َعْن تََراٍض ِمْنُكْم   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” 

 

Seiringnya dengan perkembangan ekonomi di zaman yang semakin 

maju ini, banyak orang yang memikirkan suatu usaha sarana hiburan yang 

dibutuhkan oleh banyak orang,  dengan harga terjangkau. Maka dari itu 

diperlukan suatu kegiatan untuk menanggulangi kebutuhan sarana hiburan 

banyak orang dengan harga yang cukup terjangkau bagi setiap kalangan, salah 

satunya  yaitu dengan membuka usaha pemancingan.  

Peluang usaha pemancingan ini cukup menjanjikan, karena banyaknya 

orang yang mencari tempat hiburan dengan harga yang relatif murah, serta bisa 

bersantai dengan keluarga. Tempat pemancingan adalah solusi yang tepat bagi 

beberapa orang yang ingin melepaskan penat, tempat ini juga bisa menjadi 
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sarana edukasi untuk anak-anak dengan mengenalkan beberapa macam jenis 

ikan, tempat pemancinganpun cocok untuk orang-orang yang memiliki 

kegemaran memancing.  

Lokasi pemancingan yang ada di desa Sidowayah, Klaten ini tidak 

hanya menyediakan kolam pemancingan, bahkan pihak pengelola pun 

menyediakan beberapa macam olahan ikan. Sehingga, tidak hanya para 

pemancing mania saja yang datang ke lokasi tersebut, genereasi muda hingga 

tua pun ikut meramaikan tempat pemancingan itu. Selain itu di tempat 

pemancingan ini juga disediakan warung, yang menjual berbagai macam 

makanan serta minuman untuk kebutuhan para pemancing. Disini juga 

menyediakan berbagai macam kebutuhan memancing, seperti alat pancing, 

pakan ikan dan masih banyak lagi.   

Sistem mancing pada Pancingan Sejuta ini menggunakan sistem 

mancing harian, yang mana pemancing harus membayar minimal sebesar Rp. 

11.000 tergantung pada ikan apa yang hendak di pancing, dan pembayaran 

dilakukan diawal saat pemancing datang. Pemancing berhak memancing 

selama jam oprasional pemancingan yaitu pada jam 08.00 – 17.00 WIB dan 

19.30 – 05.00 WIB3.     

Namun sangat di sayangkan pada usaha bisnis pancingan sejuta di Janti, 

Klaten dari awal akad nya tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan. Apakah 

akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah akad jual-beli dengan 

                                                           
        3 Wawancara  dengan bapak Mujahid  Jaryanto,  pemilik Pancingan Sejuta,  tanggal  24 

oktober 2017 
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obyek ikan, sewa menyewa kolam dengan mendapatkan bonus ikan atau 

bahkan menggunakan akad-akad yang lainnya. Hal ini yang menarik bagi 

penulis untuk diteliti, sebanarnya akad apa yang digunakan oleh pemilik usaha 

bisnis pemancingan di Pancingan Sejuta desa  Sidowayah, kecamatan 

Polanharjo, kabupaten  Klaten.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, dalam rumusan 

masalah ini menegaskan kembali terhadap pokok permasalahan tentang judul 

yang diangkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan di 

Pancingan Sejuta” hal ini menjadi pokok permaslahan, yang mana sangat jarang 

disinggung oleh masyrakat secra umum, dan pemilik usaha pemancingan 

khususnya. Maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan 

penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Akad apa yang digunakan pada usaha bisnis pemancingan di Pancingan  

Sejuta desa Sidowayah, kecamatan Polanharjo, kabupaten  Klaten? 

2. Apakah akad yang digunakan pada usaha bisnis pemancingan di 

Pancingan Sejuta desa Sidowayah, kecamatan Polanharjo, kabupaten  

Klaten sesuai dengan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penulisan skripsi ini berhubungan dengan rumusan masalah diatas. 

Dengan uraian sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran tentang akad yang digunakan pada pemancingan 

Pancingan Sejuta.  
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2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad yang 

digunakan pada pemancingan tersebut. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori yang relevan 

sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberikan 

kejelasan pada akad yang digunakan dalam usaha bisnis pemancingan di 

berbagai tempat lainnya.  

2. Manfaat yang diharapkan bagi pengelola usaha bisnis pemancingan, yaitu   

sebagai wawasan baru jika dikemudian hari ada pelanggan yang 

menanyakan tentang akad  apa yang digunakan pada bisnis 

pemancingannya, sehingga bisa meningkatkan fungsionalnya.  

3. Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat,  penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sebuah informasi atau wawasan baru tentang akad 

yang digunakan pada usaha bisnis pemancingan, agar masyarakat tidak 

merasa dicurangi oleh para pemilik usaha bisnis pemancingan. 

4. Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai 

sebuah pemahaman tentang akad usaha bisnis pemancingan, dengan 

harapan dapat memberikan gambaran secara gamblang kepada 

masyarakat. 

 

 

 


