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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan akad muzara‟ah di desa Wotan dikenal dengan istilah 

perjanjian bagi hasil dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan 

pertaniannya untuk dikelola oleh petani penggarap yang dipercaya dan 

besaran bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian 

bagi hasil dilatarbelakangi oleh inisiatif dari pemilik lahan pertanian 

dimana perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti 

tertulis dan tidak disertai adanya saksi. Sistem ini sudah dilaksanakan 

secara turun-temurun sehingga telah menjadi adat kebiasaan masyarakat 

desa Wotan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.  

2. Bagi hasil di desa Wotan dilaksanakan dengan cara bagi hasil yang 

ditetapkan di awal masa perjanjian dan bagi hasil yang diberikan di 

setiap masa panen. Perjanjian bagi hasil yang diberikan di awal masa 

perjanjian dilakukan oleh petani penggarap dengan rata-rata pendapatan 

Rp.5.000.000,- per bulan. Sedangkan perjanjian bagi hasil yang 

diberikan di setiap masa panen dilakukan oleh petani dengan rata-rata 

pendapatan Rp.2.000.000,- per bulan. Terdapat dua bentuk besaran 

imbangan bagi hasil yang digunakan yakni paron atau maro dan 

mertelu. Paron atau maro adalah besaran bagi hasil dengan 

perbandingan 50% untuk pemilik lahan pertanian dan 50% untuk petani 

penggarap dengan syarat pemilik lahan pertanian ikut andil dalam 

menyumbang pupuk. Sedangkan mertelu yakni besaran bagi hasil 

dengan perbandingan 1/3 untuk pemilik lahan pertanian dan 2/3 untuk 

petani penggarap dengan syarat pemilik lahan tidak ikut andil dalam 

menyumbang pupuk. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama 

oleh kedua pihak dan disepakati di awal perjanjian. Pada umumnya hasil 

pertanian yang akan dibagi hasilkan dijual tebasan pada saat harga gabah 

tinggi dan cenderung disimpan pada saat harga gabah turun. 
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Berdasarkan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam perspektif 

ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil di desa Wotan dalam hal praktik 

bentuk bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian mengandung 

unsur gharar sebab petani penggarap telah memberikan bagi hasil di 

awal akad meskipun hasil dari obyek bagi hasil belum ada. Sedangkan 

dalam hal adanya imbangan besaran bagi hasil yang ditetapkan di awal 

perjanjian dan pertanggungan keuntungan dan kerugian yang dtanggung 

secara bersama telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sebab 

dalam pelaksanaan akad muzara‟ah menganut sistem product and loss 

sharing. Adanya sistem tebasan dalam penjualan hasil pertanian 

bertentangan dengan prinsip syariah karena terdapat unsur 

ketidakjelasan (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak dan 

unsur penimbunan (ikhikar) dimana keduanya dilarang dalam Islam. 

B. Saran 

Pelaksanaan akad muzara‟ah di desa Wotan yang lebih dikenal dengan 

istilah perjanjian bagi hasil tidak terlepas dari beberapa kekurangan yang 

perlu untuk diperbaiki agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

dengan perspektif eonomi Islam diharapkan mampu menciptakan 

kemaslahatan bagi masyarakat desa Wotan. Berikut ini adalah beberapa 

saran yang dapat dilakukan diantaranya adalah : 

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan sebaiknya 

dilakukan secara tertulis dan dengan menyertakan saksi agar terdapat  

bukti hukum yang kuat apabila di kemudian hari terjadi permasalahan. 

2. Adanya sistem tebasan dalam penjualan hasil pertanian sebelum 

dilakukan bagi hasil dari petani penggarap kepada pemilik lahan 

sebaiknya tidak dilakukan sebab terdapat unsur gharar atau 

ketidakjelasan meskipun petani penggarap terlebih dahulu melakukan 

musyawarah dengan pemilik lahan terkait harga tebasan.  
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Hal tersebut di dalam agama Islam tidak diperbolehkan sebab hasil 

pertanian yang akan dijual jumlahnya hanya diperkiraan tanpa 

mengetahui jumlah pastinya. Sistem penjualan tebasan hanya akan 

merugikan pihak petani penggarap yang menjual hasil pertaniannya 

dengan sistem tebasan apabila jumlah hasil pertaniannya lebih besar 

dari perkiraan jumlah pihak penebas namun pendapatan yang diterima 

hasil tebasan lebih kecil. 

3. Motivasi masyarakat desa Wotan dalam pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil perlu ditingkatkan dengan adanya penyampaian materi terkait 

akad muzara‟ah oleh tokoh agama di desa Wotan mengingat jumlah 

pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di desa Wotan sangatlah 

sedikit. Penyampaian materi akad muzara‟ah juga diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat desa Wotan agar 

pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil dapat mengetahui 

kesesuaian praktik perjanjian bagi hasil dengan prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


