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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur beberapa aspek 

kehidupan manusia. Salah satu dari aspek tersebut adalah mu’āmalah, yaitu 

bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, 

bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.
1
  

Indonesia dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah dan dikenal 

sebagai Negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani. Hal tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada umat-Nya 

agar mengelola dan memakmurkan alam yang telah disediakan dengan sebaik-

baiknya. 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak akan bisa hidup 

sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Maka kerjasama antar manusia 

satu dengan yang lain, dapat dijadikan sebagai taraf meningkatkan perekonomian 

secara bersama-sama.
2
  

Mengolah dan mengelola tanah milik orang lain dapat dijadikan sebagai 

suatu kerjasama pemanfaatan lahan, dengan tujuan agar manusia tidak membiarkan 

adanya lahan yang kosong yang seharusnya dapat digunakan untuk bercocok tanam. 

                                                             
1Ahmad Azhar Basyir, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 1. 
2Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 

2000), hlm. 11. 
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Dalam ajaran Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang 

pertanian, salah satunya adalah musāqah. Musāqah merupakan kerjasama antara 

pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan 

merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 

kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.
3
 Musāqah juga 

merupakan bentuk tolong-menolong antar manusia karena bersifat kerjasama sosial 

yang memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Firman Allah : 

َ َشِديُد ٱلإِعقَابِ  َ ۖ إِنَّ ٱَّللَّ ِن ۚ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ َوَٰ ثإِم َوٱلإُعدإ ِ  …َوتََعاَونُو۟ا َعلَى ٱلإبِرِّ َوٱلتَّقإَوىَٰ ۖ َوََل تََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْلإ

Artinya: “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan 

bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya”.
4 

Kerjasama yang dilaksanakan yaitu dengan cara pemilik kebun 

memperkerjakan penggarap untuk mengelola kebun yang telah disediakan dengan 

sistem bagi hasil (musāqah). Dalam masyarakat setempat dikenal dengan istilah 

mantat atau nurih (motong karet).  

Bertempat tinggal di pedesaan membuat masyarakat Desa Kembang Kuning 

menggantungkan kehidupan mereka disektor pertanian, baik sebagai petani untuk 

lahan sendiri maupun penggarap lahan orang lain. Sehingga mayoritas penduduk 

berprofesi sebagai petani. 

                                                             
3Saleh Al-fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 466. 
4Q.S al-Maidah (5):2. 
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Selama ini, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kembang 

Kuning dilakukan dengan asas kekeluargaan dan kepercayaan. Berdasarkan 

kebiasaan masyarakat Desa Kembang Kuning, perjanjian hanya dilakukan secara 

lisan, tidak secara tertulis dan tidak memiliki batasan waktu yang jelas.
5
 

Adapun pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak selamanya berjalan baik dan 

kadang ditemukan beberapa sengketa, seperti kecurangan penggarap dengan 

memanipulasi harga penjualan tanpa memberikan surat bukti penjualan, atau 

kecurangan penggarap menjual diam-diam hasil karet tanpa sepengetahuan pemilik 

kebun, sehingga menyebabkan pemilik kebun tidak mendapatkan uang hasil panen.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

terhadap ketidaktransaparan yang terjadi dengan menulis kajian berupa skripsi yang 

berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Musāqah Kebun 

Karet Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, penulis 

merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning Kecamatan 

Haruai Kabupaten Tabalong? 

2. Apakah pelaksanaan praktik musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning 

Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong telah sesuai dengan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                             
5Hasil wawancara dengan Bapak Tiop Pasaribu (Kepala Desa) pada tanggal 11 Maret 2020. 
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Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk  menjelaskan praktik musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning 

Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan praktik musāqah kebun karet di 

Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dalam hukum 

Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara ilmiah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan sekaligus 

sumbangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam, khususnya pada bidang 

mu’āmalah yaitu implementasi akad musāqah. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi 

pemilik dan penggarap pohon karet di Desa Kembang Kuning mengenai 

praktik bagi hasil dalam pandangan Islam. Sedangkan bagi penulis diharapkan 

dapat menerapkan sekaligus memberikan pengetahuan tersebut kepada 

masyarakat lebih luas. Dan bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan. 

D. Metode Penelitian 

Pada peneitian ini, untuk mendukung penulisan skripsi, peneliti akan 

menguraikan beberapa data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini. Metode 

yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research, 

yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, 

seperti di lingkungan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain.
6
 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian langsung kepada 

masyarakat Desa Kembang Kuning yang menerapkan praktik musāqah 

kebun karet. 

Selain peneitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam 

penulisan karya ilmiah ini dengan memanfaatkan beberapa literatur, baik 

yang ada di perpustakaan maupun yang bersifat soft copy (online) yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

evaluatif. Penelitian kualitiatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, gambar dan perilaku serta tidak dituangkan 

dalam bentuk angka statistik.
7
 Sedangkan pendekatan evaluatif yaitu 

metode suatu penelitian yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, 

yaitu adannya kriteria, tolak ukur, atau standar yang digunakan sebagai 

pembanding data yang dihasilkan, kemudian diambil kesimpulan. 

Penelitian evaluatif  bermaksud mengumpulkan data tentang 

                                                             
6Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.4. 
7Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 39. 
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implementasi kebijakan.
8
 Pada pendekatan evaluatif, peneliti 

menggunakan perbandingan antara data-data yang telah diperoleh dari 

pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Kembang Kuning, lalu 

peneliti menilai berdasarkan kesesuaian penerapan praktik musāqah di 

Desa Kembang Kuning, sehingga kemudian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. 

3. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang Kuning Kecamatan 

Haruai Kabupaten Tabalong. Sedangkan subjek penelitan ditujukan 

kepada masyarakat Desa Kembang Kuning sebagai pemilik dan 

penggarap kebun karet yang melakukan praktik musāqah. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian terhadap suatu perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang 

hasil temuannya berupa kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu.
9
 

Pada penelitian ini, perilaku dan keadaan masyarakat Desa Kembang 

Kuning digunakan sebagai kelengkapan data untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi pada masyarakat tersebut. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh dari : 

                                                             
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 37. 
9Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm. 181. 
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a. Data Primer adalah sumber pertama data dihasilkan.
10

 Data yang 

dihasilkan dari sumber data ini adalah berdasarkan dari tempat 

penelitian lapangan di Desa Kembang Kuning yang menerapkan 

praktik musāqah antara pemilik dan penggarap kebun karet. 

b. Data Sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data 

primer.
11

 Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah 

pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, al-

Qur’an, al-Hadits, jurnal-jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
12

 Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

faktual dan tepat untuk mengetahui tanggapan dari narasumber yaitu 

pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Kembang Kuning dengan 

cara penyampaian beberapa pertanyaan tentang pelaksanaan praktik 

                                                             
10Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129. 
11Ibid., hlm. 129. 
12Ibid., hlm. 83. 
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musāqah kepada beberapa narasumber berdasarkan pengetahuan mereka 

masing-masing.. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
13

 Dalam hal ini, peneliti 

melakukan pengamatan kepada masyarakat Desa Kembang Kuning yang 

bekerja sebagai petani kebun karet yaitu dengan mengamati proses 

pengerjaan menyadap pohon karet yang dilakukan oleh penggarap 

hingga menghasilkan getah karet yang dapat dijual, dan mengamati letak 

geografis Desa Kembang Kuning, bertujuan agar peneliti mengetahui 

ciri dan penampilan objek penelitian sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan terhadap objek yang diamati. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang terkait dengan 

fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam 

penelitian kualitiatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefact, 

gambar, maupun foto.
14

 Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data 

mengenai gambaran umum masyarakat Desa Kembang Kuning, seperti 

                                                             
13Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM), 

hlm. 136. 
14A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm. 391. 
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sejarah berdirinya Desa Kembang Kuning, visi misi, kondisi geografis 

dan demografis, serta struktur organisasi. Dokumentasi bertujuan agar 

dapat menjamin adanya integritas dan bukti keaslian terhadap data yang 

telah diperoleh peneliti  selama melakukan penelitian terhadap 

masyarakat Desa Kembang Kuning. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
15

 

Peneliti melakukan teknik analisis data dengan metode deduktif, 

yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul 

dengan jalan diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta 

dari kesimpulan yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat 

khusus.
16

 Proses metode deduktif berangkat dari teori akad musāqah 

yang kemudian dipakai untuk menganalisis kesesuaian praktik musāqah 

di Desa Kembang Kuning. 

 

                                                             
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet ke-6 (Bandung: CV Alfabeta, 

2009), hlm. 244. 
16 Syarifudin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40. 


