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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perjanjian Kerjasama Industri Kerajinan Songket Di Griya 

Kain Tuan Kentang Palembang  

Mayoritas masyarakat di kelurahan Tuan Kentang 

sebagian besar bekerja sebagai pengrajin dan perajin tenun, 

mereka bekerja mencari nafkah dengan cara membuat kain tenun 

songket dan jumputan. Kain yang telah selesai dibuat kemudian 

dipasarkan untuk dijual. Usaha kerajinan kain tradisional 

dikampung ini sudah ada sejak tahun 80-an dan merupakan usaha 

turun-temurun. Ada banyak pengusaha songket di Kelurahan Tuan 

Kentang yang sudah memulai bisnisnya sejak dulu hingga 

sekarang mereka bekerja sendiri-sendiri untuk menunjang 

perekonomian masing-masing. Namun dengan berjalannya waktu 

kain-kain yang diproduksi kadang sulit untuk dijualkan karena 

banyaknya pesaing-pesaing diluaran yang juga memproduksi kain 

songket maupun jumputan, dan kurangnya minat konsumen yang 

tidak selalu untuk membeli kain-kain tersebut. Masyarakat  

Kelurahan Tuan Kentang sempat resah akan lemahnya omset 

penjualan yang berdampak pada kurangnya pemasukan akibat 

minimnya pendapatan.  

Dari faktor tersebut, membuat para pengrajin di Kelurahan 

Tuan Kentang memilih solusi untuk bekerjasama dengan pengrajin 

lainnya agar terus bisa mengembangkan usaha mereka dan tetap 

terpenuhinya kebutuhan hidup. Menjalin hubungan kerjasama 

antara pengrajin dan pengrajin lainnya, memerlukan adanya 

kesepakatan diantara para pihak yang diperoleh melalui perjanjian. 
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Dalam melakukan suatu perjanjian tentunya harus ada timbal balik 

diantara para pihak yang melakukannya, dimana timbal balik 

merupakan prestasi yang dilakukan dari suatu pihak menimbulkan 

kontra prestasi dari pihak lainnya. Lahirnya perjanjian kerjasama 

apabila diantara para pihak sudah terjadi kesepakatan secara sah. 

Kesepakatan disini merupakan pernyataan kehendak  yang sesuai 

antara satu orang atau lebih dengan pihak lain yang akan terlibat 

dalam suatu perjanjian kerjasama. Para pihak yang akan 

melakukan perjanjian kerjasama mempunyai hak dan kewajiban, 

dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut harus 

sama-sama terpenuhi.  

Para pengrajin memilih untuk bekerjasama dengan pihak 

Griya Kain Tuan Kentang yang merupakan tempat distribusi kain-

kain tradisional di Kota Palembang dan sekaligus merupakan 

tempat destinasi wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 

Perjanjian yang terjadi antara pengrajin dan pihak Griya Kain 

Tuan Kentang bertujuan untuk memajukan usaha-usaha kain 

tradisional didaerah tersebut dan untuk meningkatkan atau 

membantu perekonomian masyarakat karena mereka bekerjasama 

untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Menurut bapak 

Sarmuni, dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, kami tidak 

khawatir untuk memasarkan kain-kain yang telah dibuat, kami 

akan tetap mendapatkan penghasilan dan terus bisa memproduksi 

kain.
94

 Hubungan kerjasama ini menimbulkan hak dan kewajiban 

diantara para pihak, yaitu  hak pengrajin menerima uang hasil dari 

penjualan barang kain yang telah mereka sarahkan kepada pihak 

                                                             
94

 Wawancara dengan Bapak Sarmuni, pada tanggal 06 Maret 2020 
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Griya Kain Tuan Kentang dan kewajiban pihak pengrajin 

menyerahkan barang kain kepada pihak Griya Kain Tuan Kentang 

untuk diperjual belikan. Sedangkan hak dari pihak Griya Kain 

Tuan Kentang menerima barang kain dari pihak pengrajin dan 

mempunyai kewajiban membayarkan uang atas penjualan barang 

kain tersebut serta membagi hasil dari keuntungan yang 

didapatkan.  

Proses Perjanjian yang dilakukan antara pihak pengrajin 

dan pihak Griya Kain Tuan Kentang  terjadi secara lisan, dengan 

membicarakan secara langsung kehendak dan keinginan masing-

masing sehingga tercapainya kesepakatan. Kesepakatan ini 

diperoleh saat akad melalui sighat akad yang merupakan 

pernyataan ijab dan qabul dari kedua pihak. Ijab merupakan 

pernyatan  pihak pertama dari salah satu muta‟aqidin seperti 

pernyatan yang dinyatakan oleh para pengrajin sebagai pihak 

pemasok  “kami menyerahkan barang kain di Griya ini untuk 

diperdagangkan, dengan tetap mendapatkan keuntungan” dan 

qabul adalah pernyataan persetujuan atau persepakatan terhadap 

akad sebagai jawaban setelah ijab. Pernyataan ini dinyatakan oleh 

pihak Griya Kain Tuan Kentang “baik kami akan menerimanya 

dan akan memperdagangkannya dengan keuntungannya bisa kita 

nikmati bersama”. Menurut bapak Habibi  pada saat pihak 

pengrajin menyarahkan barang kain tersebut disertai dengan 

mengisi form nota sebagai bukti penyatoran sehingga tidak ada 

kekeliruan pada saat pembagian keuntungan, dan untuk lebih 

mempermudah penghitungannya.
95

 Salah satu anggota ibu Siti juga 

                                                             
95 Wawancara dengan bpk Habibi Ketua Griya Kain Tuan Kentang, 

Juni 2020  
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mengatakan, setiap anggota yang bergabung harus memasukkan 

barang berupa kain songket atau jumputan, tajung, dan semacanya 

ke Griya Kain atau bisa disebut dengan sistem titip yang 

diserahkan pada setiap awal bulan, dari hasil kain yang terjual 

pendapatan keuntungannya akan dibagi hasil diakhir bulan, 

berdasarkan kesepkatan yang telah ditentukan. Cara 

penyarahannya  juga secara langsung dilakukan oleh pihak 

pengrajin tidak diwakilkan dan penerimaannya juga secara 

langsung oleh pengurus Griya Kain Tuan Kentang.
96

 

Persentase pembagian hasil keuntungan juga sesuai 

kesepakatan yang telah ditentukan pada saat rapat musyawarah 

anggota setiap bualannya, produksi kain yang harus pengrajin  

masukkan ke Griya Kain Tuan Kentang sekitaran 50 s/d 100 kain, 

setiap  pengrajin yang memasukan barang ke Griya itu sudah 

mendapatkan 10% keuntungan. Apabila kain yang dititipkan laku 

terjual maka pengrajin juga akan mendapatkan bagian keuntungan. 

Misalkan dalam satu bulan kain yang terjual sekitar 100 kain, 

maka keuntunganya dibagi kepada masing-masing angota  

mendapatkan 40% + 10% dimuka jadi total kentungan yang 

didapat sekitar 50% perbulannya. Tetapi keuntungan yang 

didapatkan bisa berubah tergantung pada penjualan setiap 

bulannya, bisa lebih dari 50% bisa juga kurang dari 50%.
97

 Dalam 

perjanjian tidak disebutkan apabila terjadi penurunan dalam 

penjualan maka akan berkurangnya keuntungan yang didapatkan, 

namun para pengrajin dapat memaklumi hal tersebut karena jika 

                                                             
96 Wawancara dengan Ibu Siti Bariah, pada tanggal 06 Maret 2020 
97 Hasil Wawancara dengan Bapak Habibi selakun Ketua Pengurus 

Griya Kain Tuan Kentang, pada tanggal 05 Maret 2020 
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terjadi kerugian akan ditanggung bersama dan sebaliknya jika 

mendapatkkan keuntungan semua pihak yang terlibat akan ikut 

merasakan. Menurut bapak Sopian perbulannya keuntungan yang 

didapatkan dibagi hasil kepada setiap anngota sedangkan kalau ada 

kerugian atau penjualan menurun kita bremusyawarah mencari 

solusi bersama untuk mengatasi kerugian tersebut. tapi hal ini 

jarang terjadi, dalam setiap bulannya pasti ada barang yang terjual 

karena konsumennya tidak hanya dalam kota kadang ada juga dari 

luar kota, jadi setiap bulan itu pasti mendapat keuntungan 

walaupun sedikit.
98

 

Menurut bapak H.udin dan bapak Ipul sebagai anggota 

Griya Kain Tuan Kentang mengatakan kami para pengrajin akan 

tetap mendapatkan keuntungan dimuka yaitu 10%, meskipun 

Griya mengalami penurunan penjualan atau mengalami kerugian 

akibat kurangnya konsumen. Kalaupun terjadi penuruan penjualan 

bahkan kerugian hanya beberapa kali tidak sering terjadi, sehingga 

tidak mempengaruhi keuntungan yang didapatkan atau tidak. 

melainkan hanya besar atau kecilnya keuntungan yang kami 

terima.
99

 Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh bapak Majid dan 

bapak Jamari bahwa jika ada kerugian atau menurunnya penjualan 

di Griya Kain ini, pihak griya tetap memberikan keuntungan 

kepada kami yang memasukkan barang kesini, sesuai dengan 

kesepakatan awal sebesar 10%, menurut mereka untuk masalah 

kurangnya penjualan ini memang karena kurangnya konsumen 

bukan salah pihak Griya. Namun sampai saat ini belum pernah 

                                                             
98 Hasil Wawancara dengan Bapak Sopian selaku ketua Bisnis Edukasi 

di Griya Kain Tuan Kentang, pada tanggal 05  Maret 2020 
99 Wawancara dengan anggota Griya Kain Tuan Kentang Bapak H.udin 

dan Bapak Ipul, pada tanggal 06 Maret 2020 
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Griya Kain Tuan kentang mengalami kerugian atau sepinya 

pelanggan, karena pihak pengrajin yakin pihak Griya bisa terus 

mendistribusikan kain-kain tersebut oleh sebab itulah kami 

memilih bekerjasama dengan Griya Kain Tuan Kentang.
100

 

Dalam hal ini, maka pihak Griya Kain Tuan Kentang 

mengubah  sistem kerjasama ini yang mulanya sistem titip barang 

namun sekarang dengan menginvestasikan uang/modal atau bisa 

disebut sistem saham. Dimana sistem saham ini sebagai tanda 

penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perseroan atau perusahaan dan keuntungan akan diperoleh 

dari penghitungan hasil penjualan untung/rugi yang didapatkan 

atau keuntungan akan dibagi berdasarkan SHU (Sisa Hasil Usaha) 

perbulannya. Bagi yang mempunyai saham akan mendapatkan 

keuntungan dari penghitungan SHU tersebut. Seperti yang 

dikatakan oleh bapak M.yadi dulu kita bekerjasama dengan para 

pengrajin mengumpulkan kain-kain buatan mereka untuk 

dijualkan, satu Tahun berjalan dengan sistem konsinyasi kita ada 

kendala kalau semuanya stok barang. Karena barang tersebut 

selesai dititipkan tidak langsung habis terjual, akhirnya kita 

mengubah sistem kerjasama ini dari sistem konsinyasi menjadi 

sistem saham yang dimana pengrajin menanamkan modal, 

kemudian dari modal tersebut dibelikan kebarang kain yang juga 

masih mereka produksi. Sebenarnya sama saja seperti sistem 

konsinyasi tapi kalau dengan sistem saham kita lebih mudah untuk 

menghitung keuangannya, baik uang masuk dan uang keluar. 

Karena kalau sistem konsinyasi keunagannya lebih kompleks kita 

                                                             
100 Wawancara dengan bapak  Majid dan bapak Jamari, pada tanggal 06 

Maret 2020 
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belum menemukan rumus yang tepat untuk sistem keuangannya.
101

 

Lebih jelasnya kalau dengan sistem saham keuanganyan lebih 

tertata dari pada sistem konsinyasi.  

Menurut bapak M.dani, bapak Misro dan ibu Baina 

bagaimana pun  sistem kerjasamanya mau investasi atau 

konsinyasi tetap sama kami masih sama-sama mendapatkan 

keuntungan, dan terus bisa memproduksi kain. Bukan berarti 

dengan berubahnya sistem kerjasama ini kami tidak bisa 

memasukan lagi barang kegriya tetap bisa tapi karena semuanya 

sudah sepakat dengan menggunakan sistem saham dan akan lebih 

mempermudah maka untuk memasukan barang sudah jarang 

kecuali ada permintaan langsung dari pihak Griya jika 

membutuhkan.
102

 Kesepakatan yang terjalin di perindustrian Griya 

Kain Tuan Kentang merupakan kesepakatan bersama yang sudah 

disetuji semua pihak. Akad pelaksanaannya sama seperti dengan 

sistem konsinyasi dimana pihak pengrajin menyarahkan 

saham/modal untuk dikelola oleh pihak Griya Kain Tuan Kentang 

dan pihak Griya  menerimanya kemudian akan mengelola dengan 

sebaik mungkin agar tidak adanya selisih paham, dan tetap 

keuntungan yang didapatakan akan dinikmati bersama. Dalam 

perjanjian kerjasamanya tidak ada perbedaan baik dari sistem 

konsinyasi maupun sistem saham perbedaanya hanya barang atau 

modal yang menjadi objek dari perjanjian.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis melakukan 

wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, perjanjian 

                                                             
101 Wawancara dengan Bapak Muhammad Yadi sekretaris di Griya 

Kain Tuan Kentang, pada tanggal 05 Maret 2020  
102 Wawancara dengan pengrajin Bapak M.dani, Bapak Misro, dan Ibu 

Baina, 06 maret 2020,  
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kerjasama antara pengrajin dan  Griya Kain Tuan Kentang yang 

dilakukan adalah secara lisan, hal ini terjadi karena diantara pihak 

pengrajin dan pihak Griya mempunyai tujuan yang sama. 

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak berlandaskan 

pada beberapa asas yaitu:  

1) Asas Kebebasan Berkontrak, 

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting 

dalam membuat suatu perjanjian. Asas ini berhubungan 

dengan isi suatu perjanjian yang memberikan kebebasan 

untuk memilih apa dan dengan siapa perjanjian akan 

dilakukan. kebebasan individu memberikan kepadanya hak 

bebas untuk melakukan kontrak. Mereka bebas untuk 

membuat perjanjian dengan pihak  manapun yang 

dikehendakinya, karena tidak ada unsur terpaksa 

melakukan perjanjian kerjasama ini berdasarkan kemauan 

sendiri tidak ada tuntutan dari orang lain. Asas kebebasan 

berkontrak bukanlah bebas mutlak, ada beberapa 

pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUH 

Perdata terhadap asas ini, membuat asas kebebasan 

berkontrak merupakan asas tidak terbatas. 

a) Pasal 1320 ayat (1), perjanjian atau kontrak tidak 

sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau 

sepakat dari para pihak yang membuatnya. 

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa 

kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi 

perjanjian dibatasi oleh kesepakatan  pihak lainnya. 

b) Pasal 1320 ayat (2),  kebebasan orang untuk 

membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya, 
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Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-

undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama 

sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat 

perjanjian.  

c) Pasal 1320 ayat (3), objek perjanjian haruslah dapat 

ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok 

perjanjian, yaitu prestasi yang harus dipenuhi dalam 

suatu perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus jelas 

ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak 

disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. 

d) Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang 

yang berada di bawah pengampuan tidak 

mempunyai kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian.
103

 

Asas ini jelas ada hubungannya dengan perjanjian 

kerjasama yang dibuat oleh pihak pengrajin dan Griya 

Kain Tuan Kentang, dimana mereka bebas untuk 

menentukan apa yang akan disepakati bersama.  

2) Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan merupakan bahwa para pihak 

dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi 

kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau 

keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak 

agar tercapai tujuan perjanjian. Asas kepercayaan 

termasuk Asas Itikad baik yang juga  merupakan asas 

                                                             
103 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), h. 105  
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penting dalam suatu perjanjian.
104

 Dalam melakukan suatu 

transaksi, kebanyakan semua orang  hanya berlandaskan 

pada kepercayaan saja atau saling percaya satu sama lain 

tanpa ada perjanjian atau kontrak yang baku yang 

memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah 

pihak. Masyarakat kelurahan Tuan Kentang berlandaskan 

asas kepercayaan karena sesama masyarakat awam saling 

meyakini segala hal atas  kepercayaan. 

3) Asas Kesetaraan dan Keadilan  

Dalam berakad Asas ini penting untuk dilaksanakan 

oleh kedua belah pihak karena memiliki kedudukan yang 

sama atau setara antara satu dengan lainnya. Asas ini erat 

kaitannya dengan asas keadilan. 

Asas keadilan merupakan landasan perlakuan adil 

terhadap sesama manusia. Kata adil yaitu tidak berat 

sebelah atau seimbang, sama, dan setara. Keadilan 

memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya 

atau pembagian menurut haknya masing-masing.
105

 Dalam 

pembentukan sebuah atauran perundang-undangan 

menggunakan asas keadilan demi kepentingan dan tujuan 

bersama, tidak memberatkan salah satu pihak dalam 

sebuah peraturan, dan pastinya terjadi keseimbangan hak 

asasi manusia diantara masyarakat. Perjanjian antara pihak 

pengrajin dan pihak Griya Kain Tuan Kentang aturan yang 

mereka tetapkan atau yang telah  disepakati tentu ada 

                                                             
104 Agus Yudha Hernoko,Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam 

Kontrak ,(Jakarta: Kencana, 2014), h. 134  
105 Dyah Octhorina Susanti, Asas Keadilan, (Malang: Bayu Media, 

2011),  h. 20 
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unsur keadilan agar tidak merugikan salah satu diantara 

para pihak.  

Pelaksanaan perjanjian kerjasama perindustrian di Griya 

Kain Tuan Kentang bertujuan untuk membuka pasar karena 

selama ini penjualan kain-kain di Kelurahan Tuan Kentang ini 

terkategori agak susah hanya kedistributor tetentu saja, juga 

berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan  membantu 

merigankan beban para pengrajin untuk menjualkan kain-kain 

tersebut tanpa harus keliling pasar. Tujuannya murni untuk saling 

tolong menolong. Apabila terjadi kerugian merosotnya pendapatan 

maka keuntungan yang didapatkan sedikit. Hal ini dapat 

dimengerti oleh para anggota karena mempunyai kebijakan-

kebijakan sendiri tidak mamaksakan harus mendapatkan 

keuntungan sekian banyaknya walaupun tidak ada diperjanjian 

awal. Karena perjanjian diawal hanya disebutkan adanya 

pembagian keuntungan dari kerjasama yang dilakukan. Perjanjian 

yang dilakukan juga sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya 

suatu perjanjian.  

 

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian 

Kerjasama Industri Kerajinan Songket Di Griya Kain Tuan 

Kentang  

Kerjasama yang dilakukan di Griya Kain Tuan Kentang 

merupakan kerjasama usaha yang keuntungannya dibagi hasil, 

dimana seperti yang dijelaskan diawal mereka berkerjasama 

dengan sistem titip atau konsinyasi dan dari sistem ini berubah 

menjadi sistem saham yang keuntungannya tetap dibagi hasil 

antara setiap anggota yang bergabung. 
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Menurut penulis perjanjian kerjasama yang dilaksanakan 

di Griya Kain Tuan Kentang termasuk dalam bentuk akad Syirkah 

yang bersifat partnersip dalam berbisnis, karena sebagai 

percampuran saham atau modal satu pihak dengan pihak lain 

atau  suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (atau modal) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Akad Syirkah 

adalah akad kerjasama anatara dua orang atau lebih dalam bentuk 

bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh 

pembagian keuntungan berdasarkan modal yang diperjanjikan. 

Transaksi syirkah sebagai salah satu bentuk kerjasama saling 

menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 

baik berupa harta maupun pekerjaan, oleh karena itu Islam 

menganjurkan umatnya untuk bekerjasama terutama dalam bidang 

ekonomi karena manusia tidak dapat hidup sendirian dan 

membutuhkan bantuan orang lain. Perserikatan dalam suatu akad 

disebut dengan Syirkah Al-uqud. Definisi Syirkah Al-uqud adalah 

sebagai berikut : 

ق ع ِقِ ع ِنِ اِِهِ عِ ِج ِِاِرِ ث ِعِ ًِِ ٌِ   ُ
ان  ِ رِ ث ِكِ ِأ ِف ِِهِ ٍِ ى اِث ِِهِ ٍِ ت ِِد  ًِِ ذِ تِ رِ َِ ِاِلِ مِ ًِِ ف ِِاكِ رِ ت ِشِ ِن ل   

“syirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang 

terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu 

didalam modal dan keutungannya”. 

 

Dalam kerjasama atau perkongsian syirkah uqud ada 

beberapa bagian menurut ulama hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah, 

dan hanabilah yaitu:1) Syirkah „inan, 2) Syirkah mufawadhah, 3) 
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Syirkah abdan, 4) Syirkah Wujuh 5) Syirkah mudharabah.
106

 

Dilihat dari perjanjian kerjasama yang dilakukan di Griya Kain 

Tuan Kentang setelah penulis melakukan penelitian bahwa 

kerjasama dengan modal dan keuntungan tersebut termasuk dalam 

Syirkah „inan dan Syirkah mufawadah yaitu: 

a). Syirkah „inan 

ت ُخِ انرَّ  َ ِ  ً  ٍ اِف  ر  ٌِ تَّج  اِع ه ىِأ ن  ٍُم  ِن  اِل  ِم   ً ِف  ِائ ى اِن  ك  ت ر  ٌِ ش  ِأ ن   ً  ٌ  َ

اِ م  ٍُ ٍ ى   ت 

“Syirkah „inan adalah suatu persekutuan atau 

kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk 

diperdagangkan dan keuntungn dibagi diantara 

mereka” 

 

Dapat dipahami bahwa Syirkah „inan merupakan 

persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk juga 

kerugian. Dengan demikian dalam  Syirkah „inan seorang 

persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam 

keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia 

membebaskan diri. Dalam Syirkah „inan tidak disyaratkan 

adanya persamaan dalam modal, tasarruf, dan keuntungan 

serta kerugian. Anatar para pihak modal yang 

diinvestasikan boleh sama dan boleh berbeda. Misalkan si 

A, si B dan si C masing-masing menanamkan modal untuk 

perusahaan Rp. 50.000.000 atau A menanam modal 

                                                             
106 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Puataka Setia, 2015), 

h. 200 
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sebesar Rp.50.000.000, sedangkan B Rp.40.000.000 dan C 

hanya Rp.20.000.000 dari modal yang diinvestasikan maka 

keuntungan yang dibagikan boleh sama dan boleh pula 

berbeda antara para pihak.
107

 Hal ini tergantung 

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pada waktu 

terjadinya akad. Adapun dalam kerugian maka 

perhitungannya disesuaikan dengan modal yang 

diinvestasikan.  

 

b). Syirkah mufawadhah  

ك اِ ت ر  ٌِ ش  ع ه ىِأ ن  ث ر  ك   ِ ِف أ اث ى اِن  ٌِ ت ع اِق دِ  ال ِح ِ:ِأ ن   
ِ صط  ِاْل  ٌ ًِفً   َ

اِ م   ٍ ف  رُّ ت ص   َ ا م   ٍ اِن  ِم  س 
أ  ِر   ً ِف  ٍ ه   ٌ  َ و اُِمت س اِ  ُ ٌِ كُ ِأ ن  ط  ِت ش ر  م  ِع م   ً ف 

 ٍِ اِك ف  ٍُم  ى  ِم  د  اد   َ ِ ُنِكُمُّ  ُ ٌ كُ  َ اِ م   ٍ هَّت  ِم  اِأ ي  م   ٍ ٌ ى  د  اَِ  ٍ م  ِف  ر  خ   ِ ِاْل  ع ه  الِ 

ٍ ع ِ ت   َ ِ اء  ر  ِش  ه  ِم   ً  ٍ ُةِع ه   ٌ ج 

“Syirkah mufawadhah menurut istilah adalah suatu 

akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk 

bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu 

perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, 

tasarruf, dan agamanya, masing-masing peserta 

menjadi penanggung jawab atas yang lainnya didalam 

hal-hal yang wajib dikerjakan, baik dalam penjualan 

maupun pembalian” 

 

                                                             
107Baihaqi A. Shamad, Konsepsi Syirkah Dalam Islam, (Aceh: Ar-

Raniry Perss, 2007), h. 61 
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Syirkah mufawadhah merupakan suatu perjanjian 

kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan, dimana setiap pihak menjadi penanggung jawab 

atas pihak lainnya. Semua pihak saling menanggung hak 

dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang 

dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

dalam syirkah mufawadhah terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu : 

a. Masing-masing mempunyai kecakapan untuk 

melakukan wakalah dan kafalah, yaitu harus 

merdeka, baligh, berakal dan cerdas. 

b. Persamaan dalam Modal, apabila salah satu pihak 

modalnya lebih besar dari pada pihak lainnya, 

misalkan A modal yang ditanamnya Rp.10.000.000 

sedangkan B hanya Rp.5.000.000 maka Syirkah 

mufawadhah  tidak sah. 

c. Persamaam dalam kegiatan perdagangan, dengan 

demikian tidak boleh salah seorang anggota 

melakukan pedagangan tertentu tanpa anggota serikat 

lainnya.  

d. Pembagian keuntungan harus sama, apabila 

keuntungan tidak sama maka syirkahi-nya bukan 

mufawadhah 

e. Persamaan agama, dengan demikian tidak sah  

Syirkah mufawadhah  antara orang muslim dan orang 

kafir. 

f. Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung jawab 

atas peserta lainnya dalam hak dan kewajiban, 
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sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan 

hukum pihak yang satu tidak boleh lebih besar dari 

pada tindakan hukum pihak lainnya. 

g. Dalam melakukan transaksi (akad) harus mengunakan 

kata mufawadhah 

syarat-syarat persaamaan tersebut harus terpenuhi 

maka akad syirkah denagn bentuk mufawadhah hukumnya 

sah. Apabila salah satu syarat tidak ada, maka syirkah 

mufawadhah akan berubah menjadi syirkah „inan, karena 

syarat-syarat tersebut tidak diperlukan dalam syirkah 

inan.
108

 

Dari penjelasan diatas bahwa dalam hubungan kerjasama 

akad yang dilakukan harus jelas, harus disebutkan diawal mengnai 

modal, keuntungan, serta kerugian, yang akan diterima masing-

masing pihak yang bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan di 

Griya Kain Tuan Kentang merupakan aqad dari syirkah „inan 

kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka 

milliki bersama untuk melakukan usaha lalu membagi keuntungan 

yang diperoleh dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. 

Kerjasama „inan  dibenarkan dalam hukum Islam atas dasar„ijma 

para ulama, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan dan 

satuannya. 

Pada dasarnya kerjasama „inan merupakan bentuk 

kerjasama penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan 

agar para anggota harus menyetorkan  modal yang sama besar, 

                                                             
108Ahmad Wrdi Muchlis, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Grafika Offset, 

2017), h. 349 
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demikian juga dalam hal wewenang pengurusan dan keuntungan 

yang diperoleh. Dalam kerjasama „inan  para pihak dapat 

menyertakan modalnya lebih besar dari pada modal yang 

disertakan oleh pihak lain, dan juga boleh dilakukan salah satu 

pihak sebagai penanggung jawab usaha (pengurus) sedangkan 

yang lain tidak (hanya sebagai komanditer).  

Kerjasama model ini dibangun dengan prinsip perwakilan 

(wakalah) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak 

dengan memberikan kekayaannya kepada peseroan berarti telah 

memberikan kepercayaa kepada peseronya dengan izinya untuk 

mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah 

mewakilkan kepada peseronya. Pembagian keuntungan dalam 

kerjasama„inan adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan 

atau kesepakatan. Pada umumnya dilakukan dengan membagi 

sama besar berdasarkan perbandingan modal yang disetorkan. Bisa 

juga pembagian keuntungan itu tidak sama besarnya sebab modal 

yang dikeluarkan lebih besar dan pihak yang modalnya berbeda 

bisa mendapatkan keuntungan yang berbeda. Tetapi hal ini 

tergantung pada perjanjian (aqad) yang telah disepakati atau 

disetujui bersama sebelum kerjasama dilaksanakan.  

Dapat diketahui bahwa kerjasama „inan adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan objek transaksi 

barang/modal yang harus diketahui dengan jelas, harus rill, dan 

tidak merupakan utang pada orang lain. Syirkah „inan berakhir 

dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan  

kerjasama, atau karena gila salah satu pihak, sakit ayan atau idiot 

serta hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena bentuk 

kerjasama ini adalah mubah (diperbolehkan), maka pihak-pihak 
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yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja mereka 

kehendaki. Namun para ahli hukum Islam dikalangan mazhab 

Maliki berbeda pendapat dalam hal ini, mereka menyatakan bahwa 

kerjasama itu terlaksana dengan adanya perjanjian (akad) yang 

mereka sepakati, oleh karena itu tidak begitu saja mereka 

mengakhiri perjanjian secara sepihak. Jika mereka ingin 

membatalkan perjanjian yang telah disepakati, maka pengembalian 

harta dalam perseroan yang telah mereka sepakati harus dengan 

pengawasan pihak lain.
109

 

Dalam hukum ekonomi syariah, untuk menjalin hubungan 

kerjasama pihak-pihak terlebih dulu harus melakukan akad yang 

merupakan kesepakatan dua kehendak, dimana setiap transaksi 

harus disertai ijab dan qabul. Sama seperti yang terjadi pada 

perjanjian kerjasam perindustrian di Griya Kain Tuan Kentang, 

ada kesepakatan antara para pihak. Dimana ijab merupakan 

pernyataan dari para pengrajin sebagai pihak yang memberikan 

modal, dan qabul adalah pernyataan dari pihak Griya setelah ijab 

yang mencerminkan persepakatan atau persetujuan terhadap akad, 

dan masing-masing pihak harus memenuhi kesepakatan tersebut. 

Seperti dalam firman Allah Swt,  

 ًِ ه   ذ  ِم  ٌ ث ثُُتِأ ث ُريُِفً  عِ   َ ش ُر ِم   ً ج   َ ِع ه ىِ ل   ُ اب ِت ق ثُ ٌ ج  ِإ 
ت ث اِطُ  ا ر 

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak 

syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan”. 

                                                             
109 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2012), 

h.. 117-121 
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Dengan adanya ijab dan qabul dalam akad, maka telah ada 

kesepakatan antara para pihak untuk melakukan transaksi. Dalam 

perjanjian kerjasama di Griya Kain Tuan Kentang, sudah 

memenuhi jenis, bentuk, dan jumlahnya. Meskipun jumlah 

keuntungan yang akan didapatkan belum jelas, tetapi yang pasti 

sudah disebutakan akan tetap mendapatakan keuntungan.  

Perjanjian Kerjasama hanya dilaksanakan secara lisan, 

tanpa ada catatan, atau perjanjian yang baku. Namun perjanjian 

kerjasama tersebut sudah dilaksanakan dengan kesepakatan atau 

persetujan bersama dengan keadilan dan saling percaya. Dari 

bentuk kepercayaan mereka para pengrajin menerima manfaat dari 

hasil modal yang dikeluarkan dan pihak Griya juga akan 

mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, walaupun 

kadang keuntungan yang didapatakan tidak menentu. Meskipun 

dalam perjanjian kerjasama tersebut sering terjadi perubahan 

dalam pembagian keuntungan. Namun masing-masing pihak 

mempunyai tangung jawab, sehingga apapun resikonya 

keuntungan harus tetap dibagi. Karena dalam akad syirkah bahwa 

keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan 

kesepakatan.  


