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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan 

nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, 

politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

al-Baqarah: 208 : 

ُِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتالَ تلِْم كَآفَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنَءام ا الَِّذينهاأَي٢٠٨ { ي{ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam 

secara keseluruhan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” 

Islam tidaklah sebagaimana yang ada pada beberapa agama. Islam 

memberikan ruang lingkup yang demikian luas dan menganggap penting semua 

kerja yang produktif. Agama Kristen misalnya, melihat kerja sebagai hukuman 

Tuhan yang ditimpakan kepada manusia karena adanya original sin (dosa asal) 

yang dilakukan oleh Adam. Kerja keras untuk hidup tidak dianjurkan karena 

sangat bertentangan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Kondisi manusia ideal 

menurut pandangan orang-orang Hindu adalah melakukan dis-asosiasi 
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(pemutusan) hubungan dengan segala aktifitas sosial serta semua kenikmatan 

apapun dalam rangka mencapai kesatuan dengan Tuhan.1 

Sebaliknya sikap Islam terhadap kerja bisa dilihat dari ayat-ayat al-Qur’an, 

diantaranya firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 

 ما كُنتئُكُم ِبمبنِة فَيادهالشِب وياِلِم الْغونَ ِإلَى عدرتسونَ وِمنؤالْمو ولُهسرو لَكُممى اُهللا عريلُوا فَسمقُِل اعو

 }�١٠{تعملُونَ 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.” 

Firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 30: 

 }٣٠{نا الَنِضيع أَجرمن أَحسن عمالً ِإنَّ الَِّذين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإ

 “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah Kami tidak 

akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan 

baik.”  

Firman Allah Q.S. an-Nisaa ayat 29:  

لَِّذين َءامنوا الَتأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض منكُم والَتقْتلُوا أَنفُسكُم ياأَيها ا

 }٢٩{ِإنَّ اَهللا كَانَ ِبكُم رِحيما 

                                                
1 Ahmad, Mustaq. 2005. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Halaman 7. 



 3 

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

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”  

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang 

tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari’at yang membentuk pandangan 

dunia sekaligus sasaran-sasaran dan maqashid asy-syari’ah (strategi) yang 

berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang 

dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas 

konsep-konsep Islam sendiri tentang falah (kebahagiaan manusia) dan kehidupan 

yang baik yang sangat menekankan aspek ukhuwah (persaudaraan), keadilan 

sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.2  

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan 

sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang 

mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. Esensi kemitraan atau perkongsian jika ditinjau dari sudut 

pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat 

dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk 

memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui 

keberadaannya. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya 

jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan 
                                                
2 Chapra, Umer. 2000. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia. Halaman 
7. 
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dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para 

pelaku kemitraan.3  

Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan 

sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam 

persekutuan untuk menghindari persaingan. Pola yang dijalankan dalam konsep 

kemitraan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif  (saling berperan 

aktif) dan kolaboratif (saling bekerjasama bergabung menjadi satu) yang 

melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan dalam kemitraan yang dijalankan. 

Disamping itu, juga harus memiliki sistem manajemen yang bagus. 

Islam tidak menolak setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya 

organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar 

Islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan Negara dalam 

memproduksi kekayaan serta untuk mengkoordinasikan persediaan tenaga kerja 

dan modal yang dapat digunakan dalam kepentingan masyarakat. Semua bentuk 

organisasi bisnis seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, 

pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk 

melangsungkan perekonomian saat itu. Semua ini dan ribuan lebih organisasi 

bisnis dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan 

ekonomi kita dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini.4 

Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan 

etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. 

Keterlibatan muslim di dunia bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu. 
                                                
3 Ibid, halaman 16-17. 
4 Afzalurrahman.1996. Muhammad Sebagai Seorang Pedangang. Jakarta: Yayasan Swarna 
Bhumy. Halaman 281. 
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Namun, muslim dewasa ini menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis. 

Meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka 

juga ada semacam ketidakpastian apakah praktek-praktek bisnis mereka benar 

menurut pandangan Islam.Yang menjadi masalah yaitu bentuk-bentuk baru, 

institusi, metode atau teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada 

telah menyebabkan keraguan tersebut, sehingga dalam beberapa kasus, mereka 

tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah karena mereka merasa 

tidak menemukan jalan keluar.5  

Semua bentuk organisasi bisnis yang didalamnya dua orang atau lebih 

bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, ketrampilan, dan niat baik untuk 

menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk organsisasi 

mudharabah ataupun syirkah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada 

apakah semua partner dalam kerjasama itu memberikan kontribusi terhadap 

manajemen dan keuangan ataukah hanya salah satu diantaranya. Dalam literatur 

fiqh, mudharabah dan syirkah sama-sama dilihat sebagai perjanjian atas dasar 

uqud al-amanah (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran 

sentral dalam terlaksananya kerjasama ini. Perintah kerja harus benar-benar dapat 

dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan 

kecurangan dan pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari sebagai 

pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam.6  

Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan atas 

perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa 
                                                
5 Ahmad, Mustaq. 2005. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Halaman 1. 
6 Chapra, Umer. 1997. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia. Halaman 
231 – 232.  



 6 

yang telah ia berikan.7 Dalam praktek pembagian atau pemberian upah ini 

memang kadang-kadang terjadi adanya manipulasi. Hal inilah yang tidak 

dibenarkan oleh Islam, sebab bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam. 

Islam tidak menghalang-halangi kerjasama kapital dan pengetahuan, atau 

antara uang dan pekerjaan, sebagaimana dibenarkannya oleh fiqh Islam, tetapi 

kerjasama ini harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau si 

pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk syirkah dengan orang lain, maka 

dia harus berani menanggung segala resiko karena syirkahnya itu. Dalam sebuah 

sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu 

substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan  

keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat  

memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang  

diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya  

karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang  

sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil dari pada yang dikenakan  

kepada pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral (jaminan) dengan  

nilai yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan  

apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi  

modal mereka.  Hal ini merupakan sesuatu yang buruk bagi masyarakat karena 

akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu saja, dan  

menimbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya  

secara maksimal. 

                                                
7Afzalurrahman.1996. Muhammad Sebagai Seorang Pedangang. Jakarta: Yayasan Swarna 
Bhumy.  Halaman 296. 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penulisan judul skripsi perlu adanya penegasan istilah. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kerancauan dalam menafsirkan judul skripsi. 

Istilah-istilah yang perlu ditegaskan diantaranya: 

1. Syirkah : Keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu 

dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk 

bersama-sama  menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta 

kerugian dalam bagian yang ditentukan.8  

2. Tim : Suatu kelompok atau regu. Dalam konteks pada judul skripsi ini, 

diartikan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang untuk melakukan 

kerjasama.9  

3. Konsultan : Orang (ahli) yang tugasnya memberi petunjuk  atau nasihat dalam 

suatu kegiatan. Kegiatan di sini yaitu berupa pembangunan gedung sekolah.10  

4. Bangunan :  Sesuatu yang didirikan atau yang dibangun. Dalam hal ini yaitu 

gedung sekolah.11  

5. Islam : Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajarannya 

berdasarkan Hadist dan Al-Qur'an. 12 

 

                                                
8 Sidiqi, Nejatullah. 1996. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Jakarta: Dana 
Bhakti Prima Yasa. Halaman 8. 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. Halaman 945. 
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. Halaman 457. 
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. Halaman 77. 
12
 Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. 2004. Syarah Hadist Arba'in. Solo: Al-Qowam. Halaman 

10. 
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C. Rumusan Masalah 

Agar dalam penulisan skripsi dapat terkonsentrasikan pada pokok 

permasalahan dan pembahasannya tidak melebar kemana-mana, maka perlu 

adanya perumusan masalah. 

Adapun rumusan masalah tersebut yakni: 

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Tim 

Perencana dan Pengawas Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama yang 

dilakukan Pemerintah dengan Tim Perencana dan Pengawas Konsultan 

Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali? 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk dapat membuktikan kebenaran dalam penelitian, maka perlu adanya 

batasan permasalahan agar mempermudah dalam penulisan skripsi.  

Adapun  batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.   Analisis yang dilakukan adalah mengenai bentuk kerjasama antara Pemerintah 

dengan Tim Perencana dan Pengawas Konsultan Bangunan SMK Ganesha 

Tama Boyolali 

2.  Mekanisme dan struktur kepengurusan dalam bentuk kerjasama yang 

dilakukan antara Pemerintah dengan Tim Perencana dan Pengawas Konsultan 

Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali 

3. Sumber dana yang digunakan, penyaluran dana, pemanfaatan dana, dan 

penyimpangan penggunaan dana. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Diadakannya penelitian dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan 

tertentu serta terdapat manfaat dalam penelitian tersebut. 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 

Tim Perencana dan Pengawas Konsultan Bangunan dari SMK Ganesha 

Tama Boyolali 

b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan 

oleh Pemerintah dengan Tim Perencana dan Pengawas Konsultan Bangunan 

dari SMK Ganesha Tama Boyolali. 

2. Manfaat Penelitian 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, khususnya bagi 

Pemerintah dan Tim Perencana dan Pengawas Konsultan Bangunan SMK 

Ganesha Tama Boyolali. Masukan ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi kedua instansi atau lembaga tersebut dalam menentukan 

kebijaksanaan pemerintah. 

b.  Menambah wawasan bagi penulis mengenai masalah kerjasama dalam 

bidang muamalah, yaitu pada ilmu Ekonomi Islam.  

  

F. KAJIAN PUSTAKA 

 Sepanjang sepengetahuan penulis dalam mencari hasil-hasil penelitian 

yang berkaitan dengan judul SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Antara Tim Konsultan Bangunan 
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SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah) di Fakultas Agama Islam 

Jurusan Syari’ah Universitas Muhammadiyah Surakarta memang belum ada yang 

mengangkat judul tersebut. 

Namun ada skripsi yang hampir mirip yaitu membahas mengenai 

kerjasama yang terfokuskan pada Perseroan Terbatas dan Bisnis Wara Laba yang 

kedua skripsi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, 

bukan berarti masalah syirkah tidak menarik lagi untuk dibahas dan tidak perlu 

diteliti. Masih banyak permasalahan yang kasuistik dan perlu untuk dikaji dan 

dicari penyelesaian masalahnya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam. 

 Skripsi karangan Rachmat Saleh, tahun 2006, pada halaman 5 sampai 7 

dengan judul Akad Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Islam dengan 

menggunakan pendekatan induktif deduktif, menjelaskan mengenai pembentukan 

perjanjian dan bentuk kerjasama Perseroan Terbatas tersebut dengan cara melihat 

tata cara pembentukan Perseroan Terbatas kemudian ditinjau dari hukum Islam 

dan bentuk kerjasama dalam Perseroan Islam.  

 Lain halnya pada skripsi karangan Rini Rahayu, tahun 2005, pada halaman 

8 dengan judul Bisnis Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam yang mengkaji 

masalah kerjasama yang terfokuskan pada bisnis waralaba. Dengan menggunakan 

pendekatan Ushuliyah, yaitu menjelaskan sejauh mana aturan-aturan dan cara-cara 

yang digunakan dalam bisnis waralaba dan apakah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam penetapan hukum Islam.  

 Dengan mengacu pada literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah 

syirkah dan kerjasama dan dari hasil kajian pustaka, maka pada penelitian yang 
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berjudul SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Bentuk Kerjasama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha 

Tama Boyolali dengan Pemerintah) ini menggunakan pendekatan sosiologis 

normatif, yaitu meninjau masalah dengan melihat kenyataan yang ada dalam 

praktek di lapangan  dan berdasarkan norma-norma yang berlaku yang terdapat 

dalam kerjasama yang dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha 

Tama Boyolali.  

 

G. Metodologi Penelitian 

Ada beberapa metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan 

skripsi, diantaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari 

objeknya, penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan di lapangan. 

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analistis, 

yaitu data yang diteliti tentang manusia dan keadaan objek penelitian, yang 

kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Deskriptif analistis ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam 

menyusun teori-teori baru. 13   

                                                
13 Nazir, Muhammad. 1983. Metode Penelitian. Jakarta Timur: Ghaliia Indonesia. Halaman 63. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

a. Interview 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada responden.14 Tehnik 

yang digunakan disini ialah bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan 

daftar pertanyaan agar proses tanya jawab berjalan lancar, tapi tidak 

menutup kemungkinan dengan adanya variasi pertanyaan sesuai situasi 

diadakannya wawancara. 

b. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati 

langsung pada objek yang diteliti.15 

c. Dokumentasi 

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, agenda, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.16 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun 

perorangan.17 Data ini digunakan untuk dapat memahami dari data 

sekunder yang ada.  

                                                
14 Subagyo, Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakata: Rineka Cipta. 
Halaman 39.. 
15 Nazir, Muhammad. 1983. Metode Penelitian. Jakarta Timur: Ghaliia Indonesia. Halaman 212. 
16 Arikunto, Suharsimi. 1989. Prosedur Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 188. 
17 Umar, Husain. 1996. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. Halaman 42. 
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b. Data Sekunder 

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik 

oleh pihak pengumpul data primer atau yang lainnya18. Data sekunder ini 

merupakan penunjang dari data primer. Adapun macamnya yaitu berupa 

literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek 

dan permasalahan yang diteliti. Data ini biasa disebut dengan studi 

pustaka. Data ini yang nantinya dijadikan sebagai landasan teori dalam 

mengadakan analisis data serta pembahasan masalah. 

4. Analisis Data 

Adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 

kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan 

terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran 

baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.19 

5. Metode Pendekatan 

Pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan dengan Sosiologis 

Normatif. Metode pendekatan sosiologis yakni hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil (nyata) dikaitkan dengan variabel-variabel 

sosial yang lain. Sedangkan metode dengan pendekatan normatif yaitu hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

                                                
18 Umar, Husain. 1996. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. Halaman 42. 
19 Subagyo, Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakata: Rineka Cipta. 
Halaman 106. 
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manusia yang dianggap pantas. 20 Ringkasnya, metode pendekatan sosiologis 

normatif yaitu meninjau masalah berdasarkan dari kenyataan yang ada dalam 

lapangan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku.  

 

H. SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam Bab Pertama ini akan dibahas mengenai: Latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM 

Pada Bab Kedua akan dibahas mengenai Syirkah dalam Islam, yang 

mana pembahasannya meliputi: Pengertian Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, 

Macam-Macam Syirkah, Syarat Umum Syirkah, Syarat-Syarat Khusus 

Syirkah,  Ketentuan dan Pertanggungjawaban dalam Syirkah, dan Berakhir 

atau Batalnya Syirkah. 

BAB III DESKRIPSI KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH TIM 

KONSULTAN BANGUNAN SMK GANESHA TAMA 

BOYOLALI  DENGAN PEMERINTAH 

Pada Bab Ketiga ini akan dipaparkan mengenai beberapa hal, 

diantaranya: Sejarah Berdirinya SMK Ganesha Tama Boyolali, Gambaran 

Kerjasama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali 

dengan Pemerintah 

                                                
20 Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. Halaman 118-133. 



 15 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA 

YANG DILAKUKAN ANTARA TIM KONSULTAN 

BANGUAN SMK GANESHA TAMA BOYOLALI DENGAN 

PEMERINTAH 

Pada Bab Keempat ini akan diterangkan mengenai Analisis Hukum 

Islam Terhadap Kerjasama yang Dilakukan Antara Tim Konsultan Bangunan 

SMK Ganesha Tama Boyolali Dengan Pemerintah, yang pembahasannya 

meliputi: Jenis Aqad (Transaksi) yang Terjadi Pada Kerjasama dalam Tim 

Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali, Bentuk Kerjasama yang 

Dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali 

Dengan Pemerintah, dan Asas-asas Maslahah dan Madharat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab Kelima ini merupakan bab yang terakhir yang  hanya terdiri 

dari Kesimpulan dan Saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 




