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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebutuhan primer, sekunder, serta tersier sangat berarti untuk 

masyarakat disaat ini terlebih manusia merupakan mahkluk sosial yang saling 

memerlukan satu denga yang lain. Masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan 

dengan bermacam kebutuhan serta dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Manusia sekarang ini pula wajib melaksanakan kerjasama dan juga tolong- 

menolong serupa yang syariat kan oleh agama islam.  

Perkembangan jasa transportasi, serta perdagangan Makanan minuman 

UMKM dikala diperlukan warga sebab salah obyek vital dalam perekonomian. 

Dalam prakteknya masyarakat membutuhkan pemecahan praktisnya guna 

mencakup seluruh aspek kebutuhan transportasi ataupun kebutuhan jasa 

pengiriman barang ataupun hidangan seluruh perihal tersebut wajib terkoneksi 

satu dengan yang yang lain. 

Aktifitas bisnis saat ini ini sangat dibutuhkan oleh tiap manusia sebab 

manusia tidak sanggup penuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan 

orang lain. Oleh karena itu wajib terdapatnya sesuatu timbal hasil atas 

pekerjaan yang telah dilakukan seorang kepada orang lain sebagai upah atas 

apa yang dia kerjakan.1 

                                                 
1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 300. 
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Pertumbuhan teknologi pada dunia bisnis saat ini telah tumbuh pesat 

dari skala nasional ataupun internasional. Banyak nya sistem diciptakan buat 

menolong warga yang lebih gampang, cepat, instan, serta murah. Dapat kita 

amati dari style hidup konsumtif warga indonesia tinggi dengan itu 

perekonomian dunia bisnis dapat berjalan dengan mudah. Dengan 

pertumbuhan saat ini smartphone telah alami pertumbuhan yang sangat pesat 

smartphone bukan cuma dijadikan fasilitas komunikasi tetapi pula buat 

menunjang menjalakan bisnis ataupun dapat juga menunjang mencari 

kemudian membeli sesuatu benda guna penuhi kebutuhan. Dengan 

memanfaatkan satu hp saja dapat mengakses apapun yang dingiinkan dari 

kebutuhan pokok ataupun kebutuhan transportasi. 

Berkembangnya teknologi dan dunia bisnis sangat berpengaruh positif 

pada perekonomian salah satu pengaruh nya ialah tumbuh nya industri dan 

bisnis baru yang pula membuka lapangan kerja buat masyarakat tetapi pula 

terjalin persaingan yang ketat guna mendapatkan pekerjaan tersebut. Dengan 

permasalahan yang kompleks tersebut sehingga pada tahun 2010 berdiri 

perusahaan baru yang didirikan oleh putra bangsa Indonesia yang bernama PT. 

GO-JEK INDONESIA yang mempunyai tujuan membantu memberikan solusi 

yang gampang, murah dan cepat penduduk indonesia dalam hal bidang 

transportasi yang layanannya bernama Go- Ride(motor) dan Go- Car(mobil). 

Serta dalam perkembangannya PT. GO-JEK INDONESIA melakukan inovasi 

baru lagi guna penduduk ialah menunjang membuatkan suatu platform guna 

menjualkan produk santapan ataupun minuman Usaha Mikro ataupun UMKM 
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yang bisa di akses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat yang ingin membeli 

santapan tidak perlu berangkat ke tempat tersebut cukup pesan memalui 

aplikasi GO-JEK santapan bakal di antarkan ke rumah layanan tersebut 

bernama Go- Food kepraktisan kehigienisan suatu selaku hal utama dalam 

Mengenai layanan santapan tersebut. 

PT. GO-JEK INDONESIA berdiri bukan cuma berlandaskan guna 

melayani warga tetapi pula menolong memberikan solusi terhadap 

permasalahan lapangan pekerjaan di indonesia. Dengan itu PT. GO-JEK 

INDONESIA membuka lowongan pekerjaan kepada warga indonesia serta 

membagikan pendapatan yang layak selaku driver mobil ataupun motor. 

Perusahaan PT. GO-JEK INDONESIA ialah salah wujud usaha kreatif dalam 

memberikan upah kepada driver dengan sistem bagi hasilyang sesuai 

didapatkanl oleh driverl GO-JEK. Perjanjian bagil hasil antaral pihak PT. GO-

JEK INDONESIA dengan para driver di mulai pada saat sesudah mitra GO-

JEK serta melaksanakan layanan perintah yang telah ditetapkan oleh pihakl 

PT. GO-JEKl INDONESIA. Dengan begitu pihakl driver GO-JEK wajib 

saling berkerjasama guna menggapai tujuan bersama guna menguntungkan 

kedua belah pihak serta dapat melayani menolong masyrakat. Tetapi pihak 

driver GO-JEK wajib bersedia menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

PT. GO-JEK INDONESIA. Perihal tersebut dapat berjalan tidak 

terlepas akad kontrak kerja antara PT. GO-JEK INDONESIA denganl driver 

GO-JEK yangl sudah disepakati lbersama. Perusahaan PT. GO-JEK 

INDONESIA melaksanakan akad pada tiap lmitranya, dalam hall ini 



4 

 

 

merupakan driverl GO-JEK. Ada akad muamalah mengambil dari hubungan 

kemitraan kedua belah pihak pihak Industri serta dengan driver GO-JEK. 

Akadl Muamalah merupakanl ialah akad mitral-janji bukanl antara 2 lawanl 

janji. Tidakl di benarkanl dalam hubunganl Muamalah terjadil keterpaksaan 

dalaml wujud apapun termasukl ketidakberdayaan secaral ekonomis daril satu 

lpihak. Tidak dibenarkan pulal terjalin penindasan secaral ekonomis. salahl 

satu pihakl dengan pihak lainl nya.2 

Pemanfaatan teknologi di bidang bisnis sangat berpengaruh terhadap 

perilaku bisnis. Bermuamalah yang awalnya dilakukan di dunia nyata sekarang 

berpindah ke dunia maya. Pelaku usaha harus benar-benar memastikan hukum 

transaksi yang dilakukannya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah yang sudah ada. Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan 

manusia, baik itu akidah, akhlak, dan muamalah. Mudahnya bertransaksi di era 

sekarang ini, tidak serta merta pelaku usaha bisa melakukan transaksi tanpa 

adanya aturan yang jelas. Tentunya bermuamalah yang sesuai dengan prinsip 

syari‟ah, karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam 

sehingga memberikan ruang yang besar untuk mengembangkan usaha dngan 

prinsip syari‟ah3. 

Perusahaanl GO-JEKl melakukan akadl pada setiap mitra driver, Maka 

sebab itu menjadikan permasalahan yang menarikl untuk ditelitil yaitu 

tentangl bagaimana tentang sistem bagil hasil antaral Perusahaan GO-JEK 

denganl mitra driver dengan judull “Sistem Bagi Hasil Antara PT. GO-JEK 

                                                 
2Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana,2016), h.125. 
3 Jamil F, Hukum Ekonomi Islam Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika,2013), h .94 
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INONESIA dengan Driver GO-JEK dalam Tinjauan Akad pada Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Pada Basecamp GO-JEK Solo Balapan)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl pemaparan padal latar belakangl diatas, pada intinya Perusahaan l 

GO-JEKl dengan mitra driver l nya memiliki perjanjian akad-akad bagi hasil yang 

sudah diatur ketentuan nya oleh Perusahaan GO-JEK. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan 

berikut : 

1. Bagaimana sistem bagi l hasil antaral PT. GOl-JEK INDONESIA dengan l mitra 

Driver pada GOl-JEK Solo Raya Basecamp Solo Balapan ? 

2. Bagaimanal Tinjauan Akad pada Hukum Ekonomi Syariah tentang  sistem bagi 

hasill antara lPT. GO-JEKl INDONESIA dengan mitra Driver l GO-JEK Solo Raya 

Basecamp Solo Balapan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latarl belakang danl rumusan tersebut yangl 

telah dijelaskan sebelumnya, makal penelitian memiliki tujuan sebagail 

berikut: 

1. Mengetahui bagaimanal sistem bagil hasil yang terjadi antaral Perusahaan 

GO-JEK denganl driver GOl-JEK Solo Raya Base Camp Solo Balapan. 

2. Mengetahui bagaimana dalam Tinjauan Akad pada Hukum Ekonomi 

Syariah tentangl sistem bagil hasil Perusahaanl GO-JEK dengan driverl 

GO-lJEK Solo Raya Base Camp Solo Balapan. 



6 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan Penelitianl yang ldilakukan, diharapkan dapatl 

berkontribusi untuk memberikan manfaatl dan dapatl berguna dengan baikl 

sebagaimana mestinya. 

Adapunl kegunaan penelitianl yang diharapkanl sebagai lberikut : 

1. Kegunaan Teoritis  

Dalam membahas penulisan penelitianl ini, diharapkanl 

pemahaman yang lebih luas tentang sistem bagi hasill antara perusahaan 

GO-JEK denganl driver sesuai dengan akad-akad  dalam hukuml ekonomi 

Islam. Selain itu juga dapat memberikan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya di bidang akad hukum ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Dalam pembahasan penulisan penelitianl ini, diharapkanl dapat 

bermanfaatl bagi penulisl dan orang llain. Dan dapat berkontribusi pada 

ekonomi Islam. Serta memenuhi persyaratan tugas akhir untuk 

memperolehl gelar S.Hl dari Program Studil Hukum Ekonomil Syariah 

Fakultasl Agama Islaml Universitas Muhammadiyahl Surabaya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan  

Pendekatan pada penelitianl ini termasuk dalam penelitianl dengan 

pendekatanl kualitatif, Metode kualitatifl adalah suatul metode penelitian 
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untukl mendiskripsikan serta menganalisal fenomena, lperistiwa, sikap, 

aktivitas lsosial, kepercayaan, dan pemikiranl orang secaral individu 

maupunl kelompok.4 

2. Tempat, Objek dan Subjek Penelitian 

Beberapa tempat penelitian sudah di survey oleh peneliti yang 

pertama di Base Camp Rajawali, yang kedua di Base Camp Mayapada 

Purwosari, yang ketiga di Base Camp Solo Balapan . Akhirnya peneliti 

memutuskan memilih tempat penilitian di Base Camp GO-JEK Solo 

Balapan karena menjadi titik ramai nya driver serta karyawan GO-JEK 

berkumpul juga berada di pusat Kota Surakarta sehingga mudah di akses 

yang lebih tepat nya beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 112, 

Kestalan, Surakarta Jawa Tengah 57133. Peneliti memilih tempat tersebut 

karena Stasiun Solo Balapan menjadi titik keramaian driver di Kota 

Surakarta serta juga sering ada karyawan GO-JEK untuk melakukan 

pengecekan pengamanan kepada driver. Sehingga memudahkan peneliti 

untuk melakukan observasi bagaimana mekanisme sisteml bagi hasill 

antara perusahaanl dengan driverl tersebut. 

Objek Penelitianl yang ingin diteliti adalah sisteml dalam aplikasi 

driver GO-JEKl tentang sistem bagil hasil antaral pihak perusahaan GO-

JEK denganl driver GO-JEK. 

Selanjutya untukl subjek ada 3 orang dari mitra driver Go-Ride 1 

oranng serta mitra driver Go-Car 1 orang dan karyawan dari GO-JEK 1 

                                                 
4Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional,1992), h. 21-23. 
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orang.Yang pertama adalah Bapak Fahmi umur 25 tahun lalu yang kedua 

Bapak Arifin Nurahman umur 52 tahun dan yang ketiga Ibu Evi Kusuma 

26 tahun sebagai karyawan GO-JEK serta yang adaldalam penelitian ini 

adalah para mitra driverl GO-JEK roda dua dan roda empatlserta para 

karyawanl GO-JEKl inilah sebagai pemeran utama dalam menjalakan 

kebijakan sistem bagi hasill yang dilakukanl perusahaan PT. GOl-JEK 

INDONESIA. Dan para driverl tersebut menjadikan pekerjaan utama nya 

dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.Sehingga para driver GO-JEK ini 

menjadi subjek yang tepat untuk mendapatkan informasi bagaimana sistem 

bagi hasil yang ada dalam transaksi GO-JEK tersebut. 

3. Metodel Pengumpulan Datal 

a. Observasil 

Dalam sebuah penelitian, metodel pengumpulan sebuah datal dengan 

observasi sangat diperlukan dalam mengumpulkan data. Metode ini 

dilakukan dimana peneliti mencatat dan merangkum semua informasi 

sebagaimana yang telah dilakukan pada saat penelitian berlangsung.5 

b. Wawancara 

Wawancara disebut juga interview ialah merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan seorang peneliti untuk 

mendiskripsikan atau menjelaskan rangkuman serta penjelasan lisan 

melalui suatu kegiatan tanya jawab dengan berhadapan langsung 

dengan orang ataupun subjek penelitian yang dapat memberikan 

                                                 
5 W.Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2011), hal. 79. 
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informasi maupun keterangan yang dibutuhkan dalam peneltian 

tersebut. 

c. Studi Kepustakaan 

Metodel ini dilakukanl dengan caral menelaah mempelajari beberapa 

dokumen, jurnal, buku-buku, atau apapun itu yang mengenai 

berhubungan denganl masalah yangl diteliti. Dengan metodel ini 

bertujuan untukl menemukan teori-teoril yang saling berkaitan denganl 

permasalahan yangl ada hubungan nya denganl unsur dari penelitian, 

dan lalu selanjutnya dihubungkan dengan analisis sebagai suatu bahan 

pertimbangan. 

4. Analisisl Data 

Analisisl data merupakanl bagian pentingl dan berharga dari 

metode lilmiah, karena denganl metode analisis informasi yangl diteliti 

memiliki arti yang bermanfaat. Setelah mengumpulkan informasi melalui 

tigal metode yaitul observasi, wawancaral dan studil kepustakaan, penulis 

menganalisis informasi yang terkumpul. 

Metodel analisis datal yang digunakanl dalam penelitianl ini 

disesuaikanl dengan kajianl hukum Islaml tentang sisteml bagi hasill 

antara perusahaanl GO-JEK dengan driverl GO-JEK dengan menggunakan 

metodel kualitatif. Selain menggunakan logika untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan beberapa teori yang ada, penelitian ini juga menggunakan 

metode deduktif. 


