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P E N D A H U L U A N 

 

1.1. Latar Belakang  

Di era globalisasi saat ini, krisis bisa terjadi dimana saja dan  kapan saja. Ada 

beberapa macam krisis, tergantung dimana dimulainya. Ada krisis mata uang, krisis 

perbankan/keuangan, krisis utang pemerintahan, krisis korporasi, dan krisis utang 

rumah tangga, namun untuk sederhananya dapat dikelompokkan ke dalam dua 

kelompok besar, yaitu krisis sektor keuangan dan krisis sektor riil. 

Krisis ekonomi 2008-2009 ternyata dimulai di sektor keuangan Amerika 

Serikat yang sangat mempengaruhi sektor riil (menimbulkan resesi), kemudian 

menyebar ke seluruh dunia melalui sektor keuangan dan sektor riil (resesi ekonomi). 

Eropa juga mengalami hal yang sama seperti Amerika Serikat karena banyak 

dipengaruhi melalui sektor keuangan. 

Negara lain, terutama di Asia, sektor keuangannya tidak banyak dipengaruhi 

oleh krisis keuangan Amerika Serikat, tetapi merasakan dampaknya melalui sektor 

riil berupa menurunnya ekspor. Bagi negara-negara yang ketergantungan ekspornya 

ke Amerika Serikat sangat besar, seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia, dampak 

krisis Amerika Serikat sangat terasa pula terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi 

mereka. 

Bagi Indonesia, dampak langsung  dari krisis Amerika Serikat tampak dari 

menurunnya ekspor Indonesia ke negara tersebut, dan dampak tidak langsungnya 

adalah menurunnya ekspor Indonesia ke negara-negara lain, terutama negara-negara 
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yang sangat bergantung pada Amerika Serikat. Belum lagi dampak secara berantai 

pada sektor-sektor ekonomi lain di dalam negeri. Jadi, keadaan bisa menjadi lebih 

buruk, namun datangnya tidak serentak melainkan secara gradual (Adrianus Mooy; 

Kompas 23 Maret, 2009). 

Cara pandang berbagai kelompok masyarakat terhadap keadaan ekonomi 

dalam negeri yang masih belum menentu ini bisa bermacam-macam, namun bagi 

umat Islam hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk ujian dari Allah SWT. Hal 

ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS. At-Taubah [9]: 126; 

 

“Dan tidakkah mereka  (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa 

mereka diuji  sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak 

(juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?.” 
(Kementerian Agama RI, 2006: 277) 
 
Sebagai hamba Allah yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, 

seorang muslim dituntut untuk berpikir kreatif dan bekerja keras, bagaimana 

menggunakan sumber-sumber daya yang diberikan Allah dengan benar sesuai dengan 

tuntunan syariah Islam dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya, baik 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, serta menjamin kesejahteraan umat 

manusia di dunia maupun di akhirat. Menurut Zadjuli (2006: 5), Islam mengajarkan 

bahwa sebenarnya kebutuhan manusia secara riil baik untuk kebutuhan hidup primer, 

sekunder maupun tersier adalah terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan 

manusia dengan memanfaatkan ilmu pengethuan dan teknologi menjadi tidak terbatas 
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sehingga akan menimbulkan kemitraan di antara para pelaku ekonomi. Hal yang tidak 

terbatas pada diri manusia adalah keinginan nafsunya, namun kemampuan daya 

riilnya tetap terbatas. Dalam sistem ekonomi Islam yang holistic, tugas/fungsi  sistem 

ekonomi Islam adalah untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, kesakitan dan 

kebathilan.  

Lebih lanjut Zadjuli (2006: 7) menjelaskan,  tingkat kemakmuran umat Islam 

pada umumnya masih rendah bila dibandingkan dengan umat yang beragama lain. 

Adapun tingkat kemakmuran masyarakat dunia berdasarkan tiga kelompok agama 

besar yang dianut, susunan/distribusi pendapatan per kapitanya adalah sebagai 

berikut: (a) Masyarakat yang beragama Katolik/Protestan pendapatan per kapitanya 

sebesar US $ 8,600,-setahun, (b) Masyarakat Islam termasuk Negara Petro Dollar 

(Oman, Libya, Arab Saudi, Kuwait dan Persatuan Emirat Arab) berpendapatan per 

kapita US $ 937,- setahun, (3) Masyarakat Hindu/Budha/Shinto dan Khong Hoe Coe 

berpendapatan per kapita US $ 788,- per tahun, dan (4) Masyarakat Islam tidak 

termasuk Negara Petro Dolar hanya berpendapatan per kapita US $ 467,- per tahun. 

Hal ini menunjukkan, masyarakat Islam di luar negara-negara Timur Tengah berada 

pada posisi tingkat kemakmuran yang paling bawah, yaitu baru sebanyak US $ 467,- 

per kapita per tahun. Untuk Indonesia, pada tahun 1984 sebesar US $ 540,-  dan pada 

tahun 1986 senilai US $ 588.-. 

Penduduk dunia pada tahun 2006  telah berjumlah sekitar 6,5 milyar jiwa, 

dimana sebagian besar termasuk dalam low & middle income countries, sedangkan 

distribusi pendapatan per kapitanya untuk high income countries rata-rata mencapai 

US $ 30,073,- dan middle income countries dengan rata-rata US $ 6,200,- serta untuk 
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low income countries US $ 2,324,-. Jadi, pendapatan masyarakat kelas atas dunia 

telah mencapai 13 kali pendapatan masyarakat kelas bawah, atau 5 kali pendapatan 

masyarakat kelas menengah. Sementara itu, di 34 negara yang berpenduduk 

mayoritas Islam, distribusi penduduk dan pendapatan per kapita untuk setiap Negara 

juga berbeda, dimana rata-rata GNI per kapita pada tahun 2003 baru mencapai US $ 

1,382,-, yang tertinggi adalah Kuwait US $ 16,340,- dan Bahrain US $ 11,250,-, 

sedangkan yang terendah adalah Tajikistan yang baru mencapai US $ 190,- serta 

Uganda US $ 240,- saja (Zadjuli, 2006: 7). 

Keadilan berdasarkan distribusi pendapatan tersebut di atas, baru diukur 

dengan ukuran materi saja, sedangkan menurut Islam masih perlu diukur dengan 

distribusi tingkat pelaksanaan agama mereka, kualitas manusia itu sendiri, 

penguasaan intelektual serta prospek penerus mereka. Menurut Imam Al-Ghazali 

dalam Chapra (2001: 101-102), tujuan utama syariah adalah mendorong 

kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka 

(diin), diri (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta benda (maal). Apa saja yang 

menjamin terlindungnya lima perkara (maqashid) tersebut, berarti melindungi 

kepentingan umum. 

 Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan aktivitas yang mulia dan suatu 

keharusan. Menurut Nur Wahid (2004: 121), bekerja dan melakukan aktivitas 

ekonomi yang menghasilkan harta, termasuk dalam kategori ibadah di bidang 

mu’amalah (hubungan sosial), karena dalam al-mu’amalah hukum yang berlaku 

adalah: “semua bentuk mu’amalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang 

menyatakan ketidak-bolehannya.” Banyak ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang 
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mendorong manusia untuk bekerja mencari nafkah yang halal, di antaranya adalah 

dalam Al-Quran Surat At-Taubah [9]: 105, berikut ini: 

 

 “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga  Rasul-Nya dan  orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kapada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2006: 273) 
 

 Berdasarkan ayat di atas (QS. [9]: 105), maka jelaslah bahwa 

keharusan bekerja  bagi seorang mukmin merupakan perintah Allah. Hal ini 

berarti, Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang malas bekerja, karena 

hanya dengan bekerjalah manusia dapat memperoleh rizki yang disediakan-

Nya untuk manusia, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al-

Mulk [67]: 15:   

 

 
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, 

maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.” (Kementerian Agama RI, 2006: 823) 
 

 Selaras dengan kedua ayat di atas, Nabi SAW melalui  hadits yang 

diriwayatkan oleh Thabrani dan Al Baihaqi (Almath, 1991: 182), bersabda: 
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 “Mencari rizki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang 

fardhu (seperti shalat, puasa, dll)  
  

 Dalam hadits lain disebutkan bahwa: 

 

 “Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan 

terampil. Barang siapa yang bekerja keras mencarai nafkah yang 

halal untuk keluarganya, maka sama sepeti mujahid di jalan Allah.” 
(HR. Ahmad).  
 

 Kedua hadits  di atas  memberikan tuntunan, bahwa sungguhnya Allah 

mencintai hamba-Nya yang bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhannya di dunia, tampa melupakan kepentingan untuk kampung akhirat. Hal 

ini berarti, manusia harus memiliki sikap “tawazun”  atau menjaga  keseimbangan 

antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi, sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash [28]: 77:  

 

 
 “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugrahkan Allah kepadamu,tetapi janganlah kamu lupakan 

bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain), 

sebagimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 

yang berbuat kerusakan.”  (Kementerian Agama RI, 2006: 556) 
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Disamping yang telah disebutkan di atas, masih banyak sekali ayat dalam Al-

Quran yang menyebutkan kalimat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 

sesungguhnya memberikan ruang yang demikian luas dan menganggap penting 

semua jenis pekerjaan yang produktif dan halal. Islam bahkan menghapus semua 

perbedaan kelas antara umat manusia, dan menganggap kerja sebagai parameter 

peningatan kualitas seseorang (konsekuensi dari takwa sebagai proses kerja) (Tim 

Multitama Comminications, 2006: 125). Walaupun demikian, tidaklah semua 

aktivitas manusia dapat dikatagorikan sebagai bentuk pekerjaan. Menurut Hamid 

(2001: 126), dalam bekerja mencari nafkah, ada tiga cara yang diperbolehkan, yaitu 

(1) keuntungan yang diperoleh dari pertanian, industri, pedagangan, dan penanaman 

modal; (2) upah untuk kerja yang telah dilakukan; dan (3) peghasilan dari persewaan 

atau kontrakan. 

Jenis pekerjaan yang dapat digeluti oleh seseorang sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Bagi masyarakat 

petani yang berdomisili di daerah pedesaan, jenis pekerjaan yang tersedia umumnya 

terkonsentrasi pada sektor pertanian (dalam arti luas), itupun relatif terbatas dan 

biasanya bersifat musiman. Akibatnya, dikalangan tenaga kerja keluarga petani yang 

umumnya terdiri dari bapak tani, ibu tani, pemuda dan pemudi tani, bahkan kadang-

kadang anak-anak, banyak terjadi pengangguran yang tak kentara (Disquised 

Employment) dan pengangguran musiman (Hermanto, 1994: 79). 

Fenomena di atas erat hubungannya dengan sistem pertanian yang pada suatu 

saat terlalu padat kerja, namun pada saat tertentu kurang, bahkan tidak ada kegiatan 

sama sekali. Dalam situasi yang demikian, eksistensi pekerjaan sampingan (alternatif) 
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menjadi demikian penting sebagai pengisi waktu luang. Di antara beberapa jenis 

pekerjaan alternatif yang banyak digeluti oleh para petani di pedesaan, salah satunya 

adalah beternak, seperti  beternak sapi, kerbau, kambing, unggas, dan sebaginya.   

Keberadaan hewan ternak di muka bumi ini sama tuanya dengan keberadaan 

manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Yaasin [36]: 71-73 yang 

berbunyi:  

 
 

 “Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan 

ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah  Kami ciptakan 

dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya?. Dan Kami 

menundukkan (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk 

menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan.  Dan  

mereka memperoleh berbagai manfaat dan  minum  darinya. Maka 

mengapa mereka tidak bersyukur?” (Kementerian Agama RI, 2006: 632)  
 

Pada bagian lain, yaitu QS. An-Nahl [16]: 5-8 Allah SWT juga berfirman: 
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“Dan hewan  ternak telah  diciptakan-Nya untukmu, padanya ada 

(bulu) yang menghangatkan  dan berbagai manfaat, dan sebagiannya 

kamu makan. Dan  kamu memperoleh  keindahan padanya, ketika 

kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu 

melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Dan ia mengangkut 

beban-bebanmu ke suatu  negeri yang kamu tidak sanggup 

mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh,  Tuhanmu Maha 

Pengasih, Maha Penyayan dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal 

dan keledai, untuk   kamu tunggangi  dan (menjadi) perhiasan. Allah  

menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.” (Kementerian Agama RI, 
2006:364-365) 
 

Berdasarkan firman Allah di atas (QS. [36]: 71-73 dan QS. [16]: 5-8), maka 

jelaslah bahwa penciptaan hewan ternak di satu sisi merupakan salah bukti wujud 

kasih sayang Allah kepada manusia, sedangkan pada sisi yang lain merupakan 

anugerah yang tidak ternilai bagi manusia mengingat banyaknya manfaat yang dapat 

diperoleh dari hewan ternak tersebut. Begitu vitalnya keberadaan hewan ternak dalam 

perjalanan hidup manusia, dapat dilihat dari perjalanan hidup para utusan Allah, 

sebagai mana  yang disabdakan oleh Rasulullah SAW (Almath, 1991: 14), yaitu 

sebagai berikut:  

 

 “Allah tidak mengutus seorang Nabi tanpa pernah menjadi pengembala 

 kambing.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). 
 

 Sabda Rasulullah SAW di atas, selain  mengindikasikan bahwa aktivitas 

peternakan (khususnya kambing) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat 

dihargai oleh para Nabi dan Rasulullah SAW sendiri, juga menunjukkan bahwa 

aktivitas muamalah di bidang peternakan memiliki sejarah yang sangat panjang dan 

terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ilmu penmgetahuan dan 
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teknologi. Di Indonesia sendiri, selain usaha peternakan kambing, masih  terdapat 

beberapa jenis usaha peternakan yang berkembang cukup maju, seperti usaha 

peternakan sapi, kerbau, kuda, itik, ayam, dan lain-lain.   

Khusus untuk peternakan sapi, apabila ditinjau dari segi “output” yang akan 

diperoleh, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu usaha sapi bibit, usaha sapi 

potong atau usaha penggemukan dan usaha sapi perah. Pada usaha sapi bibit, yang 

diusahakan adalah sapi betina atau induk yang nantinya akan menghasilkan anak sapi 

sebagai produk utamanya, sedangkan pada usaha penggemukan yang diusahakan 

adalah sapi jantan dewasa (sapi bakalan) yang akan memberikan manfaat berupa 

kenaikan berat badan. 

Usaha peternakan sapi potong sampai saat ini masih dinilai menguntungkan. 

Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar yang setiap tahunnya terus meningkat, 

meskipun suplai selalu mengalami kekurangan. Pada tahun 2010 misalnya, sebanyak 

30 persen kebutuhan daging sapi masih diimpor dengan rincian, antara lain impor 

sapi bakalan sekitar 700.000 ekor dan impor daging beku sekitar 30.000 ton. Disisi 

lain, potensi padang gembala dan potensi pakan cukup memadai, demikian juga 

jumlah petani peternak cukup banyak, sedangkan harga pupuk semakin mahal. 

Keadaan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, karena pada suatu saat dapat terjadi 

kebutuhan daging sapi sangat bergantung pada impor. Untuk tahun 2014, Pemerintah 

telah mencanangkan swasembada daging sapi diiringi jumlah pendanaan cukup besar 

yang dialokasikan untuk subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi  (LIPI, 2011).  

Usaha penggemukan sapi akhir-akhir ini semakin berkembang. Hal ini 

ditandai oleh semakin banyaknya masyarakat maupun daerah yang megusahakan 
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penggemukan sapi. Jika pada mulanya usaha ini hanya dilakukan oleh petani di 

beberapa daerah tertentu saja di Jawa (seperti Bondowoso, Magetan, Wonogiri, dan 

Jember), dewasa ini sudah menyebar ke beberapa daerah luar Jawa, seperti Lampung, 

Sulawesi Selatan, dan Aceh  (Siregar, 2004: 1), serta Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Peternakan sapi merupakan bagian kegiatan yang tak terpisahkan dari 

aktivitas kehidupan sehari-hari para petani di NTB, dan tidaklah berlebihan kalau 

dikatakan bahwa peternakan sapi berperan besar terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyaraakat pedesaan NTB pada umumnya, khususnya di Pulau 

Lombok. Popularitas ternak sapi sebagai sumberdaya lokal (khususnya sapi Bali) 

yang telah terbukti mampu mengangkat nama NTB di kancah nasional, dapat dilihat 

dari populasinya yang relatif stabil selama beberapa tahun terakhir,  kendatipun angka 

pemotongan dan pengiriman ke luar daerah cukup besar setiap tahunnya. Sebagai 

gambaran, pada tahun 2005 populasi ternak sapi di Pulau Lombok tercatat sebanyak 

240.301 ekor, kemudian meningkat menjadi 248.212 ekor tahun 2006; 251.544 ekor 

tahun 2007; 262.430 ekor tahun 2008; dan 275.791 ekor tahun 2009. Jadi, selama 

lima tahun terakhir (2005-2009) populasi tenak sapi di Pulau Lombok rata-rata 

meningkat 1,717 prsen (Media dkk., 2010).  Data ini tidah hanya berhubungan 

dengan  popularitas ternak sapi, tetapi sekaligus memberikan gambaran tetang tingkat 

keistiqamahan para petani di Pulau Lombok NTB dalam hal beternak sapi dari tahun 

ke tahun dan bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sekarang. 

Fakta empiris menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi bisa 

mendatangkan keuntungan ganda, yaitu  berupa keuntungan dari pertambahan bobot 

badan dan kotoran sapi berupa pupuk kandang. Jumlah keuntungan yang  diperoleh 
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dari penjualan sapi yang telah digemukkan tergantung pada pertambahan bobot badan 

yang dicapai selama dalam proses penggemukan, lama penggemukan, dan harga 

daging pada saat itu. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak Bogor di daerah 

Wonosobo terhadap sapi peranakan ongole dengan pertambahan bobot badan rata-

rata 0,52 kg/hari, didapatkan keuntungan rata-rata Rp160.100/ekor selama enam  

bulan penggemukan. Lain lagi pada pejantan sapi perah friesan, dari sapi jenis ini 

didapatkan keuntungan rata-rata Rp132.175/ekor selama enam bulan penggemukan. 

Harga daging berupa pertambahan bobot badan pada waktu penelitian dilakukan 

adalah Rp3.000/kg bobot hidup (Kusnadi dkk 1992, dalam Siregar, 2004: 3). Hasil 

penelitian lainnya yang telah dilakukan di daerah Wonogiri pada sapi peranakan 

ongole dan brahman cross didapatkan keuntungan rata-rata Rp190.367/ekor selama 

enam bulan proses penggemukan. Pertambahan bobot badan yang dicapai rata-rata 

0,8 kg/hari dengan harga sapi pada waktu penelitian itu dilakukan adalah Rp3.250/kg 

bobot badan hidup. Dalam perhitungan keuntungan tersebut, pupuk kandang 

dimasukkan sebagai komponen penerimaan (Siregar dan Tambing 1995 dalam 

Siregar, 2004: 4).  

Usaha penggemukan sapi di NTB umumnya dikelola secara perorangan, 

dalam hal ini ada petani yang mengusahakan ternak sapi milik sendiri dan ada pula 

petani yang mengusahakan ternak sapi milik orang lain atau pemodal dengan sistem 

bagi hasil. Jenis pekerjaan ini merupakan pilihan yang cukup rasional bagi para 

petani, mengingat mereka sendiri tidak memiliki modal yang cukup untuk 

melakukannya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, yang dimaksud dengan bagi 
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hasil sesungguhnya adalah bagi untung. Keuntungan (Net Return) diperhitungkan dari 

besarnya selisih antara harga jual ternak (pendapatan kotor atau Gross Return) setelah 

dipelihara beberapa bulan lamanya, dikurangi dengan harga pembelian atau harga 

awal ternak. Selanjutnya, selisih harga tersebut umumnya dibagi rata (50:50),  atau 

tergantung kesepakatan kedua belah pihak. 

Usaha penggemukan sapi sistim bagi hasil menyebar luas di seluruh  wilayah 

NTB, khususnya di Pulau Lombok. Dalam implementasinya, tidak ada pedoman 

resmi atau aturan tertulis sebagai acuannya, baik yang disediakan oleh pemerintah 

maupun pihak lainnya. Jadi, aqadnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara 

pemodal dan petani pemelihara, dan ini sudah menjadi kebiasaan (urf) yang bersifat 

turun-temurun. Pada hal Al-Quran mengingatkan agar hal-hal yang bersangkutan 

dengan utang-piutang  supaya dicatat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. Albaqarah [2]: 282, yang berbunyi: 
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 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melalukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya., maka hendaklah 

dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, 

dan hendaklah dia bertakwintala kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit tpun daripadanya. Jika yang 

berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekan  dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi  laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-

laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di 

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 

jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. 

Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.  Dan 

janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 

(hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu,  lebih adil di sisi 

Allah,  lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakragua, kecuali.jika hal  itu merupakan  

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak 

ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah 

saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis  dipersulit dan 

begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, 

hal itu  suatu kafasikan padamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadanmu, dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (Kementerian Agama RI, 2006: 59)  
 

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan bahwa utang piutang tidak hanya 

dicatat secara tertulis, tetapi juga harus  disaksikan oleh dua orang laki-laki atau 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini berlaku untuk semua jenis 

aktivitas usaha/bisnis, tidak terkecuali usaha penggemukan sapi sistem bagi hasil, 

karena  dipandang dari sudut apapun aqad bagi hasil pada usaha penggemukan sapi 

identik dengan utang-piutang yang terikat dengan suatu perjanjian yang akan 

dibayarkan pada beberapa bulan yang akan datang, yaitu setelah sapi hasil 

penggemukan laku terjual. Jadi, ada tenggang waktu yang cukup lama antara saat 
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kedua belah pihak beraqad untuk bekerjasama dalam usaha penggemukan sampai 

dengan saat pembagian hasil usaha direalisasikan. Dalam masa tenggang waktu yang 

cukup lama tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan, misalnya sapi yang dipelihara tiba-tiba sakit, hilang, dan lain sebagainya. 

Dalam situasi seperi ini, dikhawatirkan salah satu dari kedua belah pihak yang 

berserikat tersebut berlaku tidak istiqamah dengan  perjanjian yang telah disepakati 

sehingga berlaku tidak adil terhadap yang lainya. Pada hal menegakkan keadilan di 

antara sesama manusia merupakan tujuan besar, yang demi terwujudnya tujuan 

tersebut Allah SWT mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab suci-Nya (Al-

Qaradhawi, 2006: 751). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Hadid [57]: 

25,  yang berbunyi:  

 
 
“Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan  bukti-bukti yang 

nyata dan  Kami turunkan bersama mereka kitab  dan neraca (keadilan) agar 

manusia dapat berlaku  adil”. (Kementerian Agama RI, 2006: 789) 
 

Sangat berbeda dengan pengelolaan kebun atau ladang yang secara syariah 

Islam sudah ada aturannya. Pada pengelolaan kebun dikenal istilah musaqah, 

sedangkan pada pengelolaan sawah atau ladang dikenal istilah muzara`ah dan 

mukhabarah. Selain musaqah, muzara`ah dan mukhabarah, ada juga yang dikenal 

dengan istilah mudharabah. Praktik mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan 
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harta kepada orang lain untuk dikelola, dan keuntungan dibagi di antara keduanya 

sesuai dengan kesepakatan (Al-Haritsi, 2006: 96). Aqad mudharabah ada dua macam, 

yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Aqad mudharabah 

mutlaqah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal) dan 

pihak pengelola dana (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, sedangkan aqad mudharabah 

muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Subagyo, 2009: 285). 

Berdasarkan hal ini, maka aktivitas usaha penggemukan sapi pola bagi hasil 

mendekati kategori mudharabah muqayyadah, karena spesifikasi usahanya hanya 

terbatas pada usaha  penggemukan sapi, yang pada umumnya membutuhkan waktu 

antara empat sampai enam bulan serta berlokasi di daerah atau desa tertentu.   

Meskipun praktik usaha penggemukan sapi sistim bagi hasil sudah cukup 

membudaya di NTB, khususnya di Pulau Lombok,  namun bila ditinjau dari 

perspektif Islami, masih banyak dijumpai adanya praktik-praktik yang belum 

sepenuhnya sesuai dengan  prinsip syariah Islam pada umumnya, khususnya prinsip 

dasar istiqamah dan  keadilan,  yang diakibatkan  oleh kekurangsadaran atau bahkan 

ketidaktahuan mereka yang berserikat. Afzalurrahman (1997: 139) menjelaskan 

bahwa, salah satu sumbangan Islam yang terbesar bagi kemanusiaan adalah prinsip 

keadilan yang diterapkan dalam setiap kegiatan manusia. Islam telah memberikan 

jalan tengah di antara praktik-praktik tradisional yang sama sekali bertentangan. 

Prinsip keadilan memerintahkan manusia agar meningkatkan  kehidupan materinya 

demi peningkatan kehidupan spiritualnya. Selain itu, prinsip ini juga menunjukkan 
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bahwa segala yang ada di dunia ini dapat dimanfaatkan. Namun bersamaan dengan 

itu, prinsip ini juga menuntut tanggungjawab tidak hanya terhadap diri sendiri dan 

keluarga, tetapi juga terhadap kerabat, kaum miskin dan tak berdaya, bangsa, dan 

akhirnya seluruh kehidupan manusia. Jika mereka mendapat manfaat dari 

kekayaannya, maka kekayaan itu harus dapat diambil manfaatnya oleh anggota 

masyarakat.  

Betolak dari  uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Islam mengajarkan,   

apabila seseorang mengikat perjanjian dengan orang lain, maka ia harus istiqamah 

memegang perjanjian tersebut dengan segala resikonya. Kecuali itu, setiap orang 

(lebih-lebih para pengusaha) agar senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip 

dasar keadilan dalam setiap kegiatan muamalah yang dilakukannya. .  

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran pada latar belakang tersebut di atas, 

maka dipandang perlu untuk melakukan suatu studi guna mengetahui bagimana 

penerapan  prinsip dasar istiqamah dan keadilan dalam tijarah bagi hasil  

penggemukan  sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di 

Kabupaten Lombok Barat. Adapun judul disertasi yang diajukan adalah sebagai 

berikut: “Analisis Penerapan  Prinsip Dasar Istiqonah dan Keadilan Dalam Tijarah 

Bagi Hasil Penggemukan Sapi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Petanieternak  

Di Kabupaten  Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul studi, maka dalam studi ini 

dapat disusun rumusan  masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan  prinsip dasar istiqamah oleh para peternak   dalam tijarah   

penggemukan  sapi sistem bagi hasil?    

2. Bagaimana penerapan prinsip dasar  keadilan oleh para peternak  dalam tijarah  

penggemukan sapi sistem bagi hasil?   

3. Bagaimana dampak  penerapan prinsip dasar istiqamah dan prinsip dasar keadilan 

dalam tijarah penggemukan sapi sistem bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan 

keluarga para peternak sapi ditinjau dari perspektif Islam?  

4. Bagaimana  tingkat  kesejahteraan keluarga para peternak sapi secara material 

maupun spirkitual, apakah di daerah yang menerapkan pola tanam  padi 

sepanjang tahun  terdapat kesamaan dengan  di daerah yang menerapkan pola 

tanam  padi dan  palawija? 

5. Dalam hal sistem bagi hasil, apakah prinsip dasar istiqamah dan keadilan telah 

dipraktikkan secara kaffah? 

6. Ditinjau dari pola tanam di daerah studi, apakah ada hubungan yang relevan 

dengan pendapatan bagi hasil dari para peternak seperti yang tertera dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 265? 

7. Bagaimana posisi para petani penggemukan sapi sistim bagi hasil ditinjau dari 

dari garis kemakmuran/kemiskinan Islami, apakah sebagai muzakki ataukah masih 

mustahiq? 

 

1.3. Tujuan Studi 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, judul dan rumusan masalah, maka  

disusun tujuan studi sebagai berikut:  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi ANALISIS PENERAPAN PRINSIP DASAR ISTIQOMAH DAN KEADILAN DALAM TIJARAH  

BAGI HASIL PENGGEMUKAN TERNAK SAPI SERTA DAMPAKNYA PADA 

KESEJAHTERAAN PETERNAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Muhamad Yasin



1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan  penerapan prinsip dasar istiqamah  

oleh  para petani dalam tijarah   penggemukan   sapi sistem bagi hasil. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan  prinsip dasar  keadilan oleh 

petani dalam tijarah  penggemukan  sapi sistem bagi hasil.   

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak  penerapan prinsip dasar istiqamah 

dan prinsip dasar keadilan dalam tijarah  penggemukan sapi sistem bagi hasil 

terhadap tingkat kesejahteraan para petani  ditinjau dari perspektif Islam. 

4. Untuk mengetahui, manganalisis dan manggambarkan tingkat kesejahteraan  para  

petani baik secara material maupun spiritual di daerah yang menerapkan pola 

tanam padi sepanjang tahun dan di daerah yang menerapkan pola tanam padi dan 

palawija.  

5. Untuk mempelajari tingkat kesempurnaan secara Islami   (kaffah/belum kaffah) 

para petani dalam  hal mempraktikan prinsip dasar istiqamah dan keadilan pada 

penggemukan sapi sistem bagi hasil yang dikelolanya. 

6. Untuk menganalisis relevansi antara sistem pola tanam dengan pendapatan bagi 

hasil dari para petani seperti yang tertera dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 

265. 

7. Untuk Menganalisis posisi ekonomi para petani penggemukan sapi sistem bagi 

hasil  ditinjau dari garis kemakmuran/kemiskinan Islami. 

 

1.4. Manfaat Studi 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi:  
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1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi NTB, dalam upaya 

menyusun petunjuk atau pedoman tentang sistem operasionalisasi usaha 

penggemukan sapi sistim bagi hasil yang berlandaskan  prinsip keadilan. 

2. Pemodal (swasta atau perorangan), agar dalam membangun kemitraannya  dengan 

para petani pemelihara memiliki pijakan hukum (syariah) yang selaras dengan 

ajaran Islam. 

3. Peternak pemelihara, agar dapat memanfaatkan pengalaman yang diperoleh 

selama berkecimpung dalam usaha penggemukan  sapi sistem bagi hasil sebagai 

sumber inspirasi untuk berupaya mengusahakan/menggemukkan  sapi milik 

sendiri dalam rangka mengurangi, bahkan jika memungkinkan melepas 

ketergantungan mereka kepada para pemodal.  

4. Peneliti lain, atau pihak-pihak yang menaruh perhatian dalam usaha peternakan 

umumnya, khususnya usaha penggemukan sapi sistim  bagi hasil. Hasil studi ini 

dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 
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