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ABSTRAK 
 
HAERUL, 2022, Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Peternakan 
Ayam Broiler di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi, 
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Abdul Khaliq. 
 

Penelitian ini membahas tentang analisis penerapan akad musyarakah pada 
peternakan ayam broiler di Kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep. Inti 
permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan akad musyarakah antara 
pihak perusahaan dan pihak peternak apakah telah sesuai dengan prinsip syariah 
apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000. Jenis penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan Lokasi penelitian ini di Kecamatan 
Labakkang, kabupaten Pangkep. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen, adapun sumber data 
diperoleh melalui studi kasus dan wawancara dengan 2 orang informan selaku 
peternak ayam broiler yang ada di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, 
dan data sekunder dari hasil-hasil penelitian, buku, jurnal dan dokumen dari 
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh peternak dan pihak 
perusahaan PT. Japfa Ciomas Adisatwa jika berpedoman pada Fatwa DSN 
No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah diketahui bahwa 
penerapan yang dilakukan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai 
dengan pedoman fatwa tersebut. Jadi penerapan yang sudah dilakukan oleh 
peternak dan pihak perusahaan pada peternakan ayam broiler di Kecamatan 
Labakkang, Kabupaten Pangkep yang sudah sesuai sebesar 78,58% dan yang 
belum sesuai sebesar 21,42%.Letak ketidaksesuaian tersebut yaitu pada bagian 
objek akad mengenai keuntungan. 
 
 
 
Kata Kunci: Penerapan, Musyarakah, Ayam Broiler. 
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ABSTRACT 
 

HAERUL, 2022, Analysis of the Application of Musyarakah Contracts on 
Broiler Farms in Labakkang District, Pangkep Regency. Thesis, Accounting 
Study Program, Faculty of Economics and Business. Main supervised 
Muryani Arsal and Co.supervised Abdul Khaliq. 
 

This study analysis of the application of the musyarakah contract on broiler 
chicken farms in Labakkang District, Pangkep Regency. The fundamental problem 
in this research is the application of the musyarakah contract between the company 
and the breeder whether it is in accordance with sharia principles point of view the 
DSN-MUI Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. This type of research uses qualitative 
research, with the location of this research in Labakkang District, Pangkep 
Regency. The data collection method used is through observation, interviews and 
document review, while the data sources are obtained through case studies and 
interviews with 2 informants as broiler breeders in Labakkang District, Pangkep 
Regency, and secondary data from research results, books , journals and 
documents from Labakkang District, Pangkep District. The results showed that the 
application of the Musyarakah contract was carried out by farmers and the 
company PT. Japfa Ciomas Adisatwa based on the DSN Fatwa No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 concerning Musyarakah financing, it is known that some of the 
implementations are appropriate and some are not in accordance with the fatwa 
guidelines. So the application that has been carried out by farmers and the 
company on broiler farms in Labakkang District, Pangkep Regency which is 
appropriate is 78.58% and 21.42% is not appropriate. 
 
 

Keywords: Application, Musyarakah, Broiler Chicken. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sebab 

Islam adalah agama yang kompleks yang mengatur segala sendi kehidupan 

yang memberikan pedoman dan tuntunan disegala aktivitas kehidupan umat 

manusia, syariat yang berada dalam ajaran Islam meliputi berbagai aspek 

kehidupan umat manusia yang terdiri dari ekonomi, sosial, politik, muamalah 

dan lain sebagainya. 

 Manusia hidup di dunia adalah sebagai subjek aturan yang mustahil hidup 

sendiri tanpa berafiliasi sama sekali dengan manusia lainnya. Fitrah yang 

ditetapkan Allah SWT kepada mereka begitu pula terhadap kesejahteraan 

manusia berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka 

(Tehedi & Ervino, 2021). 

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, sebab 

manusia merupakan makhluk yang kodrat hidup dalam bemasyarakat. Sebagai 

makhluk sosial manusia bersama-sama hidup dalam masyarakat dan disadari 

atau tidak, mereka saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling 

berinteraksi satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pergaulan 

hidup antar manunsia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

tersebut dinamakan dengan muamalah (Ahmad et al., 2019). 

Manusia dalam hal mempertahankan hidup, akan melakukan aktivitas atau 

kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli, 

sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai serta kegiatan lainnya 

yang mencakup tentang ekonomi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan 
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dari segala kegiatan tersebut, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut akan diatur 

oleh hukum yaitu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah 

serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat 

oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan 

As-sunnah (Gojali, 2019). 

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah 

diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya (Munib, 2018).  

ِريأِمَها بَاَحة إَِّلا أَن يَُدلا َدِليأٌل َعلَى تَحأ ِ ُل فِيأ الأُمعَاَمََلِت اْلأ َصأ  اْلأ

Artinya:  

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

 
Artinya selama kegiatan ekonomi tersebut tidak ada pelarangan dan tidak 

unsur-unsur terlarang didalamnya, maka hal itu dibolehkan untuk dilaksanakan. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 

بَا َم الر ِ َبيأَع َوَحرا ُ الأ  َوأََحلا َّللاا

Terjemahannya:  

“…..Dan Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba…” 
(QS. Al-Baqarah/2: 275) 

Ayat di atas menyebutkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Sebab riba merupakan salah satu unsur terlarang yang 

tidak boleh ada dalam muamalah, maka tidak dibenarkan untuk melakukan 

tambahan yang sifatnya riba dalam berbisnis seperti pinjaman uang berbunga, 

Musyarakah merupakan akad berpola kerjasama, berbeda dengan akad 

hutang-piutang yang disebut qardh. Musyarakah termasuk dalam jenis akad 

tijarah (komersial), sedangkan qardh bagian dari akad tabarru (sosial) dan 

dikategorikan dalam akad tathawwu’i atau akad saling membantu dan bukan 

transaksi komersial (Hidayatullah, 2020).  
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Akad tijarah memang akad bisnis yang orientasinya profit, maka dari itu 

tambahan yang terdapat dalam musyarakah termasuk dalam pendapatan yang 

halal berupa bagi hasil keuntungan. Eksistensi akad musyarakah dalam 

transaksi keuangan memiliki legalitas hukum dalam kajian fikih muamalah baik 

itu disandarkan pada dalil naqli (al-Quran dan As-Sunnah) maupun dalil aqli 

atau metode ijtihad penalaran syar’i yakni ijma dan qiyas.  Berbeda halnya 

dengan musyarakah, akad qardh atau pinjaman uang yang terdapat tambahan 

di dalamnya (utang-piutang berbunga) seperti dipraktikkan bank konvensional, 

maka bunga dalam pinjaman tersebut merupakan tambahan yang bathil sebab 

merupakan riba yang diharamkan. Bunga bank termasuk dalam kategori riba 

yang dilarang dalam Islam baik dalam nominal rendah maupun berganda, 

dalam jumlah banyak maupun sedikit, serta dalam pinjaman untuk kebutuhan 

sehari-hari maupun kebutuhan untuk membangun usaha. 

Masyarakat khususya di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, 

ketika ingin memulai suatu usaha, terkadang memiliki banyak kendala seperti 

kekurangan modal, teknologi, dan kekurangan sumber daya dan juga 

terkendala pada pemasarannya, untuk mengurangi persoalan tersebut maka 

hal inilah yang melatarbelakangi peternak di desa Taraweang, Kecamatan 

labakkang melakukan kerja sama dengan perusahaan atau bermitra. 

 Kerja sama antara peternak dan perusahaan memiliki keuntungan dari 

pada melakoni usaha peternakan ayam broiler mandiri, biaya pakan, obat-

obatan, serta pemasaran dijamin oleh perusahaan inti. Jadi setelah panen 

peternak tidak akan terbebani untuk memasarkan ayam broiler hasil panennya. 

Terkadang dengan beternak mandiri tidak menutup kemungkinan akan gulung 

tikar sebab beban ongkos produksi yang mahal. Berbeda dengan peternak 
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yang bermitra dengan perusahaan yang tetap beternak dan tidak terlalu 

terbebani dengan pemasaran ayam broiler setelah panen dan tidak pula 

terbebani dengan naiknya harga pakan. 

 Peternak sangat diringankan dalam bantuan sarana produksi peternakan 

yang mencakup bibit, pakan, dan juga obat-obatan diawal budidaya dan 

peternak tidak perlu lagi untuk memikirkan soal pemasaran. Sebab sistem 

pemasaran sudah diatur dengan baik oleh perusahaan inti, ayam sehat serta 

panen tepat waktu, maka keuntungan pasti akan didapatkan oleh peternak 

ayam broiler. 

 Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil di 

masyarakat, khususnya di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan. 

Konsep dari kemitraan ini yaitu saling mendukung, saling mebutuhkan, saling 

menguntungkan dan saling bertanggung jawab. 

 Orientasi dari bentuk kerjasama ini adalah adanya kerjasama yang saling 

menguntungkan karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, perusahaan akan 

diuntungkan sebab pemberian modal sapronak kepada peternak, sedangkan 

peternak merasa terbantu sebab tidak lagi memikirkan biaya untuk pembelian 

sapronak. 

Maka dari itu, di sinilah peran perusahaan sebagai penyalur dana yang 

diperlukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk 

pembiayaan sapronak. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, 

pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang berharga yang dapat 

dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak 
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pertama dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012). 

Demikian juga dengan praktik kerjasama dalam hal peternakan ayam 

broiler di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep untuk meningkatkan 

taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan lain setiap harinya. 

Fakta menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki kemampuan 

dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan 

modal usaha. Begitupun sebaliknya sering kali dijumpai orang-orang yang 

memiliki  modal tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif 

sehingga membutuhkan pihak lain untuk sama-sama mengelola usaha, atau 

memiliki modal dan juga mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

produktif tetapi juga mempunyai keinginan untuk membantu orang lain agar 

berpenghasilan demi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan 

cara berkerja sama dengan pihak lain dengan memberikan modal kepada pihak 

lain yang memiliki keahlian dalam usaha tertentu dan sama-sama mengelola 

usaha tersebut. 

 Terutama masyarakat di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep 

yang mempunyai lahan untuk berternak dan keahlian dalam bidang peternakan 

khususnya ayam broiler, namun terkendala dengan modal yang sedikit. 

Masyarakat yang berternak ayam broiler di Kecamatan Labakkang, Kabupten 

Pangkep merupakan peternak yang bekerja sama dengan perusahaan atau 

masyarakat lebih mengenal dengan nama bermitra. Bentuk kerjasamanya yaitu 

inti-plasma, pola kerjasamanya yaitu perusahaan sebagai penyedia sapronak 

di dalam kerja sama ayam pedaging (broiler) yang disebut sebagai inti dan 
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peternak yang disebut sebagai plasma menyediakan kandang dan 

peralatannya serta biaya operasional pemeliharaan, selain itu peternak juga 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan beternak dari awal  pemeliharaan 

sampai panen. 

Hampir Semua kelurahan/Desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep ada masyarakat yang berprofesi sebagai peternak ayam broiler, 

Kelurahan/Desa yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai peternak berada 

di Desa Taraweang, Desa Bara Batu, Desa Batara, dan Kelurahan Pundata 

Baji. Jumlah masyarakat Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang 

bermitra dengan perusahaan untuk menjalankan usaha ayam broiler ± 100 

kandang, hal ini sewaktu-waktu dapat berubah disebabkan ada masyarakat 

yang berhenti melanjutkan kontrak dan ada masyarakat yang Kembali 

melanjutkan kontrak. 

Salah satu akad kerja sama yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan 

Labakkang dalam usaha peternakan ayam broiler adalah akad pembiayaan 

musyarakah. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama yang 

sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan atau profit. 

 Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk  suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan (Arif, 2010). 

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan 

sistem bagi hasil. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN 
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No.08/DSN MUI/IV/2000tentang pembiayaan musyarakah, yang mana inti dari 

Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari 

pihak lain, anata lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan 

berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usahatertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan (Umam, 2016). 

Dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

musyarakah yang menetapkan beberapa ketentuan seperti objek akad dimana 

dalam point ketiga yaitu mengenai keuntungan yang menetapkan bahwa Setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 

seorang mitra. Salah satu karakteristik atau syarat dari musyarakah yaitu Porsi 

jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang 

disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan 

dari jumlah investasi yang disalurkan (Naf’an, 2014).  

Berdasarkan fakta itulah, sangat dibutuhkan adanya kerja sama antara 

orang yang membutuhkan modal tambahan (peternak) dengan orang pemilik 

modal (perusahaan). Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak peternak sangat 

terbantu dan tidak dirugikan atas tenaga dan tempat usaha yang dimilikinya, 

begitu juga dengan pihak perusahaan tidak pula dirugikan karena penyaluran 

sapronaknya kepada pihak peternak tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis 

prosedur akad musyarakah pada kerjasama atau kemitraan antara peternak 
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ayam broiler dengan perusahaan pemberi sapronak, maka penulis mengangkat 

judul “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Peternakan Ayam 

Broiler di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka terdapat suatu 

permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kecamatan 

Labakkang, Kabupaten Pangkep mempunyai kendala kekurangan modal untuk 

membangun suatu usaha peternakan ayam broiler, maka dari itu peternak 

mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara 

melakukan kerja sama atau musyarakah dengan perusahaan agar tidak terlalu 

terbebani dengan biaya sapronak dan pemasaran Ketika masa panen, peternak 

akan sangat terbantu dengan pemberian modal berupa spronak dan 

perusahaan pula akan diuntungan dengan membiayai peternak yang memiliki 

keahlian dan kandang untuk beternak ayam broiler, dari permasalah tersebut 

maka dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada peternakan ayam broiler di 

Kec. Labakkang, Kab. Pangkep? 

2. Apakah penerapan akad musyarakah pada peternakan ayam broiler di Kec. 

Labakkang, Kab. Pangkep sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

No.08/DSN-MUI/IV/2000 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu adanya akad kerja sama 

atau musyarakah antara peternak  dan perusahaan dalam usaha ternak ayam 

broiler dimana peternak menyediakan kandang dan bertanggung jawab 
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melakukan kegaiatan beternak dari awal pemeliharaan sampai dengan panen 

dan perusahaan sebagai penyedia sapronak dan bertugas untuk melakukan 

pemasaran setalah panen, maka penelitian ini bertujuan adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akad 

musyarakah pada peternakan ayam broiler di Kec. Labakkang, 

Kab.Pangkep. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad musyarakah pada 

peternakan ayam broiler di Kec. Labakkang, Kab. Pangkep dengan Fatwa 

DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutya, manfaat penelitian ini antara lain, 

yaitu : 

1. Manfaat Praktis  

       Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan khususnya bagi 

peneliti dan masyarakat pada umumnya, untuk dapat mengetahui 

penerapan akad musyarakah di Kec. Labbakang, Kab. Pangkep ditinjau dari 

Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan tentang akad pembiayaan khususnya 

musyarakah agar dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Akad Musyarakah 

a. Pengertian Akad Musyarakah 

Kata aqad berasal dari bahasa Arab, yang pengertian akad secara 

etimologi adalah ikatan atau kewajiban, dapat juga diartikan sebagai 

kontak atau perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan tujuan akad 

adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Ketika dua orang atau 

kelompok mengadakan perjanjian maka itu disebut sebagai akad. 

Kewajiban yang yang ditimbulkan akibat akad di sebut uqud. Akad ialah 

kontrak antara dua orang atau lebih, yang dimana akad tersebut mengikat 

kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak 

terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah 

di sepakati (Karim, 2008). 

Musyarakah berasal dari syirkah yang dalam bahasa Arab berarti al-

ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran 

ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain 

sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Mardani, 2012). 

Berdasarkan penjelasan dari definisi tersebut maka dapat kita 

simpulkan bahwa pengertian Akad Musyarakah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan (arif, 2001). 
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Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih 

pengusaha pemilik dana/modal kerja sama sebagai mitra usaha, 

membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha 

pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu 

tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan 

mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta 

gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha 

tersebut (Ascarya, 2011). 

b. Rukun dan Syarat Musyarakah 

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu:  

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha  

2) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh)  

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.  

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah dapat dibagi 

menjadi syarat yang berlaku umum dan syarat khusus pada jenis 

musyarakah tertentu, 

Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan 

harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, 

yaitu:  

a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat 

diterima sebagai perwakilan, 
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b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan 

harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, 

sepertiga, dan yang lainnya. 

Sesuatu yang bertalian dengan musyarakah amwal (harta) seperti 

musyarakah al-‘inan dan almufawadhah dalam hal ini terdapat dua 

perkara yang harus dipenuhi yaitu:  

a) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat 

pembayaran (nuqud) seperti junaih, Riyal dan Rupiah, namun 

dibolehkan dengan barang dengan syarat barang tersebut dinilai 

terlebih dahulu dengan ukuran nominal uang  

b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah 

dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.  

Sesuatu yang bertalian dengan musyarakah mufawadhah, bahwa dalam 

mufawadhah disyaratkan:  

a) modal (pokok harta) dalam musyarakah mufawadhah harus sama, jika 

yang diserahkan berupa dua mata uang yang berbeda, maka harus 

disamakan dulu nominalnya,  

b) masing-masing pihak yang berserikat hendaklah cakap untuk kafalah, 

yakni sama-sama merdeka, berakal dan beragama sama,,  

c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan musyarakah umum, yakni 

pada semua macam jual beli atau perdagangan. 
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c. Landasan Hukum Musyarakah 

Ditinjau dari Hukum Islam, maka musyarakah dibolehkan, baik 

menurut Al-qur’an, sunnah, maupun ijma. 

Akad musyarakah merupakan salah satu akad yang sangat penting 

dan telah diatur dalam syariat Islam, berikut ini beberapa dalil tentang 

akad musyarakah. 

1) Dalil Al-Qur’an : 

Allah berfirman dalam QS. Shad/38: 24 

َن  ٖۗ َواِنا َكثِيأًرا م ِ قَاَل لَقَدأ َظلََمَك بُِسَؤاِل نَعأَجتَِك اِٰلى نِعَاِجه 

ا َوَعِملُوا ا لأُخلََطۤاِء لَيَبأِغيأ بَعأُضُهمأ َعٰلى بَعأٍض اَِّلا الاِذيأَن ٰاَمنُوأ

تَغأفََر َرباٗه َوَخرا  ا ُهمأٖۗ َوَظنا َداٗوُد اَناَما فَتَنّٰهُ فَاسأ ِلٰحِت َوقَِليأٌل ما الصّٰ

اَنَابَ   َراِكعًا وا

Terjemahannya: 

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) 
kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang 
bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah 
mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami 
mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S Shad/38: 24) 
 
Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah/5: 1. 

 
 
وا ِبال

ُ
ْوف
َ
وا أ

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
َعاِم َيا أ

ْ
ن
َ ْ
 اْل

ُ
ْم َبِهيَمة

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت

َّ
ِحل

ُ
وِد ۚ أ

ُ
ُعق

 َ
َّ

 اَّلل
ا
ْم ُحُرٌم ۗ ِإن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْيِد َوأ ي الصا

ِ
َ ُمِحَل ْيْ

َ
ْم غ

ُ
ْيك
َ
ٰ َعل

َ
َل
ْ
 َما ُيت

ا
ِإَّل

 
ُ
ُم َما ُيِريد

ُ
 َيْحك
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Terjemahannya: 

”Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan 
kepadamu, dengan tidak menghalakan berburu Ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan uang Dia kehendaki.” (Q.S Al-
Ma’idah/5: 1) 

 

2) Dalil As-Sunnah: 

 للاَ 
ا
وُل ِإن

ُ
 َيق

َ
َعاَل

َ
َما  : ت

ُ
ه
ُ
َحد

َ
ن أ

ُ
م َيخ

َ
ِ َمال

ْين
َ
يك ِ

َ
 الَش

ٌ
اِلث

َ
ا ث
َ
ن
َ
أ

 ِمن َبيِنِهَما
ُ
َرجت

َ
 خ

ُ
َما َصاِحَبه

ُ
ه
ُ
َحد

َ
 أ
َ
ان

َ
اخ
َ
ِإذ
َ
، ف

ُ
 َصاِحَبه

Artinya: 

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar 
dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, 
dari Abu Hurairah). 
 

َح 
َ
ْو أ
َ
 أ
ً
َّل
َ
َم َحال ًحا َحرا

 
 ُصل

ا
ُمْسِلِمْينَ ِإَّل

 
نَ ال  َجاِئٌز َبْيْ

ُ
ح
 
ل لصُّ

َ
لا ا

ْو 
َ
 أ
ً
َّل
َ
َم َحال ا َحرا

ً
ط ْ  َشَ

ا
وِطِهْم ِإَّل ُ

ُ
 َش

َ
 َعَل

َ
ُمْسِلُمون

 
َحَراًما َوال

مذي عن عمرو بن عوف( َحلا َحَراًما )رواه الير
َ
 .أ

 

 

Artinya : 

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. (H.R. Tirmidzi dai ‘Amr bin ‘Auf). 
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3) Dalil Ijma’: 

Berdasarkan kesepakatan ulama, kitab Al fiq al Islami wa 

Adilatuhu dapat mengutip akad Musyarakah Dr. Wahbah Zuhaili. 

Ternyata para ulama telah menyepakati pelaksanaan akad 

musyarakah, memungkinkan akad ini diakui dan sah (syar'i dan qabul) 

dan mitra usaha dengan pihak terkait (modal dan tenaga kerja) (Ichfan 

& Hasanah, 2021). 

4) Fatwa DSN-MUI 

Selain Al-Qur’an dan Hadits, MUI juga telah mengeluarkan fatwa 

mengenai pembiayaan musyarakah telah difatwakan oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dengan FATWA DEWAN SYARI’AH 

NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH (DSN-MUI, 2000). 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad).  

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.  

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan.  
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b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 

dalam proses bisnis normal.  

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.  

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)  

a. Modal  

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu 

dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.  

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.  

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 

LKS dapat meminta jaminan.  
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b. Kerja  

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 

bagi dirinya.   

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 

nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-

masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam 

kontrak.  

c. Keuntungan  

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentian musyarakah.  

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 

atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 

diberikan kepadanya.  

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 

dalam akad.  

d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 

proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.   
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4. Biaya Operasional dan Persengketaan  

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.  

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

d. Jenis-Jenis Musyarakah 

Musyarakah secara general terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

musyarakah amlak (kepemilikan) dan musyarakah ‘uqud (kontrak) 

(Hidayatullah, 2020).  

1) Musyarakah amlak adalah perserikatan kepemilikan suatu aset 

kekayaan bukan karena sebuah kontrak. Musyarakah amlak terbagi 

lagi menjadi dua macam, yaitu:  

a) Musyarakah ikhtiyar  

Musyarakah ikhtiyar (sukarela) adalah Musyarakah yang timbul 

karena kehendak dua orang yang berserikat, misalkan dua orang 

yang menerima hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa 

yang mereka terima dalam hak milik, atau dua orang yang sama-

sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang. 

b) Musyarakah jabar  

Musyarakah jabar (pakasaan) adalah musyarakah yang timbul 

tanpa didahului kehendak (otomatis), misalkan tercipta karena 

warisan.   

2) Musyarakah ‘uqud adalah perserikatan dua orang atau lebih yang 

tercipta karena adanya akad atau kontrak untuk bermitra usaha 
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dengan menerima pembagian keuntungan dan kerugian. Musyarakah 

‘uqud terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu: 

a) Musyarakah al’inan 

Musyarakah al’inan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk 

bermitra usaha dengan bersama memberikan kontribusi modal dan 

kerja lalu membagi keuntungan diantara mereka.   

b) Musyarakah al-mufawadhah 

Musyarakah al-mufawadhah adalah kerja sama dua orang atau 

lebih untuk bermitra usaha dengan kesamaan modal, kerja, dan 

pembagian keuntungan diantara mereka.  

c) Musyarakah a’mal atau Musyarakah abdan  

Musyarakah a’mal atau Musyarakah abdan adalah kerja sama dua 

orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan 

secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara 

keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Kerjasama ini 

misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besai, dan lain-lain.  

d) Musyarakah Wujuh 

Musyarakah Wujuh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 

untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal 

kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. 

2. Usaha Ayam Broiler 

a. Pengertian Ayam Broiler 

Ayam broiler adalah salah satu hewan yang dibudidayakan manusia 

untuk diambil dagingnya. Ayam broiler atau yang disebut juga dengan 

ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari 
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bangsa ayam yang memiliki daya prudiktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging. 

Ayam broiler ialah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut ayam 

hasil budidaya teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi 

menggunakan konversi pakan rendah serta siap dipotong pada usia yang 

terbilang muda, pada umumnya ayam broiler ini siap untuk dipanen pada 

rentang usia 28-45 hari dengan berat badan 1,2-1,9 Kg/ekor (Priyanto, 

2000). 

Sebetulnya istilah ayam broiler merupakan istilah asing yang 

menunjukkan cara memasak ayam di negara-negara barat. Sampai saat 

ini belum ada istilah yang tepat untuk menggantikannya, sama halnya 

dengan istilah ayam kampung (Rasyaf, 2012). 

Saat ini beternak ayam broiler semakin digemari karena proses 

panennya yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan ternak 

kambing, sapi, ataupun hewan yang lain yang juga diternakkan dengan 

tujuan untuk di ambil dagingnya. Kecepatan produksi daging dalam waktu 

yang lebih cepat dan singkat hanya dengan membutuhkan waktu 4 atau 

5 pekan produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi, 

sehingga menjadikan ayam broiler hewan ternak yang paling efisien dan 

ekonomis.  

Ayam broiler umumnya dipelihara dalam jangka waktu 5-6 pekan 

dengan bobot tubuh antara 1,4-1,6 Kg per ekor. Akan tetapi bobot ayam 

broiler yang memiliki bobot lebih dari itu juga masih diterima konsumen, 

misalnya bobot tubuh antara 1,8-2 Kg per ekor yang memerlukan masa 

pemeliharaan antara 6-7 pekan. Dalam hal ini kegiatan konsumen harus 
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dipelajari dahulu sehingga diketahui sampai bobot tubuh berapakah ayam 

broiler masih mampu diterima oleh konsumen (Rasyaf, 2012). 

b. Jenis-jenis Usaha Ayam Broiler 

Usaha merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia untuk 

pemenuhan kebutuhan hidupnya karena usaha adalah kegiatan yang 

dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang, 

barang maupun jasa yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

guna mencapai kemakmuran. 

Usaha ternak ayam broiler bisa menjadi usaha yang menjajikan 

sebab banyaknya permintaan pasar. Dari berbagai jenis ayam yang ada, 

ayam broiler menjadi usaha ternak ayam yang paling menguntungkan. 

Keuntungan itu meliputi masa panennya yang terbilang cepat, permintaan 

pasar tinggi, dan harga ayam jenis ini terjangkau oleh masyarakat. 

keuntungan dari sekali panen dari usaha ternak ayam ini bisa mencapai 

puluhan juta rupiah. 

Secara garis besar ada tiga jenis sistem usaha ternak ayam broiler 

yang berkembang di masyarakat, yaitu mandiri, semi mandiri, dan 

kemitraan. Masing-masing sistem usaha tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan (Tamaluddin, 2016). 

1) Sistem mandiri 

Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak ayam broiler 

sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Seluruh biaya operasinal 

100% di tanggung oleh peternak, mulai dari menyediakan kandang, 

peralatan, tebaga kerja, dan sarana produksi ternak seperti pakan, 
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obat, vitamin, vaksin, dan lain-lain, bahkan sampai pemasaran ayam 

broiler dilakukan oleh peternak. 

Kelebihan dari sistem ini adalah keuntungan yang didapatkan bisa 

lebih maksimal sebab keuntugannya 100% milik peternak dan harga 

jual ayam juga bisa lebih tinggi karena biaya pemasaran yang lebih 

rendah. 

2) Sistem semi mandiri 

Berbeda dengan sistem mandiri yang biaya sepenuhnya 

ditanggung oleh peternak tetapi modal, produksi, pemasaran tidak 

sepenuhnya di tanggung oleh peternak tetapi ada pihak lain yang 

membantu di beberapa unsur. Perbedaan dengan sistem mandiri 

dengan semi mandiri adalah adanya unsur kerja sama peternak 

dengan perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang 

sapronak dan pemasaran. 

Misalnya peterrnak bekerja sama dengan penjual pakan, peternak 

membeli pakan selama 2 pekan dengan modal sendiri, kemudian 

kekurangan pakan di hari ke-15 sampai panen akan ditanggung oleh 

pihak kedua atau penjual pakan. Adapun pemasaran dapat dilakukan 

oleh peternak atau dapat pula dibantu oleh pihak kedua tersebut. 

Kelebihan dari sistem ini adalah modal atau biaya yang 

dikeluarkan oleh kedua belah pihak tidak begitu banyak. Resiko dari 

peternak adalah kerugian ditanggung sendiri, dan adapun kerugian 

dari pihak kedua adalah peternak bisa saja tidak membayar biaya 
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pakan selama dari hari ke-15 atau dari masa tanggungan si penjual 

pakan. 

3) Sistem kemitraan 

Sistem kemitraan ayam broiler dapat diartikan sebagai kerja sama 

dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu 

perusahaan inti dengan peternak plasma. 

Prinsip dasar kemitraan adalah kerja sama yang saling 

menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain, pihak 

peternak memperoleh bantuan modal dari perusahaan dan sebaliknya 

perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil budidaya ayam broiler. 

Kelebihan dari sistem ini adalah modal ditanggung oleh 

perusahaan sehingga ketika mengalami kerugian peternak tidak 

menanggung kerugian tersebut kecuali atas kelalaian peternak. 

Adapun dengan pemasaran dilakukan oleh perusahaan atau pihak 

kedua. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang digunakan dan dapat juga digunakan untuk 

membandingkan sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat 

dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 
Penelitian 
dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Arizki, (2018) Tinjauan 
Hukun 
Islam 
Terhadap 
Sistem 
Kemitraan 
Usaha 
Teran Ayam 
Broiler 

Kualitatif Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa 
Kerjasama usaha ternak 
ayam broiler yang dilakukan 
oleh PT. Ciomas Adiwisata 
dengan peternak 
menggunakan perjanjian 
baku. Dalam pelaksanaanya 
peternak memperoleh 
keuntungan dari segi 
permodalan berupa bibit 
ayam, pakan dan obat-
obatan. Sedangkan 
perusahaan diuntungkan 
karena dapat memasarkan 
hasil produksi ayam dari 
peternak. Dalam hukum 
Islam terdapat bentuk 
Kerjasama yaitu 
diantaranya Syirkah dimana 
masing-masing pihak 
berkontribusi modal dan 
bagi hasil dengan 
pembagian keuntungan 
sesuai dengan Kerjasama 
Bersama. 
 
 

2. Gandasari, 
(2019) 

Tinjauan 
Hukum 
Islam 
Terhadap 
Praktik 
Kerjasama 
Pemelihara
an Ayam 
Broiler  Di 
Kecamatan 
Plantungan  
Kabupaten 
Kendal 

Penelitian 
Lapangan 
(field 
research) 

Hasil penelitian dalam 
hukum Islam menyebutkan 
bahwa kerjasama 
pemeliharaan ayam broiler 
mirip dengan akad syirkah 
dimana kerjasama yang 
dilakukan antara PT.Aneka 
Intan Jaya dan peternak 
sama-sama memberikan 
modal serta pembagian 
keuntungan dan kerugian 
sesuai dengan 
kesepakatan. Dalam 
praktiknya kerjasama ini 
menurut syariat dikatakan 
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fasid/batal karena 
ketidaksesuaian dalam 
pembuatan kontrak, 
pembagian keuntungan dan 
kerugian. Kontrak 
kerjasama ini hanya dibuat 
oleh satu pihak saja yaitu 
PT. Dalam pembagian 
keuntungan, peternak tidak 
mengetahui perolehan laba 
yang didapat oleh PT. 
Penanggungan 
risiko/kerugian hanya 
memberatkan salah satu 
pihak saja yaitu peternak 
yang harus menanggung 
risiko kematian ayam 
ternak. 

3. Mandalika, 
(2017) 

Praktik 
Kerja Sama 
Bisnis 
Ayam  
Potong  
Perspektif 
Ekonomi 
Syariah Di 
Kecamatan 
Jekan Raya 

kualitatif Hasil penelitian ini, yakni: (1) 
praktik kerja sama bisnis 
ayam potong dilakukan oleh 
pemasok (kontribusi modal) 
dan pengelola (kontribusi 
modal dan skill) dengan 
ketentuan hasil yaitu Rp 
1.200 per kg (stuck). (2) 
praktik kerja sama bisnis 
ayam potong di Kecamatan 
Jekan Raya tidak sesuai 
dengan akad musyarakah 
karena hasil diberikan 
sebelum keuntungan nyata 
diperoleh dan kerugian tidak 
dibagi sesuai porsi modal 
kedua belah pihak. 

4. 
 

Anisa, (2017) Tinjauan 
Hukum 
Ekonomi 
Syariah 
Terhadap 
Praktik 
Kerja Sama 
Dalam 
Usaha 
Ternak 
Ayam 
Broiler Di 
Desa 
Situsari 
Kec. 

Deskriptif 
Kualitatif 

1) praktik kerjasama belum 
bisa dikatakan sesuai 
sepenuhnya, baik dalam 
akad jual beli, syirkah 
ataupun musyarakah, 
karena adanya beberapa 
hal yang tidak terpenuhi 
dalam ketiga akad tersebut 
2) pendistribusian resiko 
dalam kerjasama antara 
Poultry Partnership dengan 
peternak di Desa Situsari 
Cisurupan Garut sudah 
sesuai dengan teori dalam 
fiqh jual beli, akan tetapi 
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Cisurupan 
Kabupaten 
Garut 

belum sesuai apabila akad 
yang digunakan adalah 
akad syirkah dan 
musyarakah. 3) secara 
praktik akad yang 
digunakan dalam kerjasama 
ini memang akad jual beli 
karena telah memenuhi 
syarat dan rukunnya, akan 
tetapi belum bisa 
disimpulkan sesuai dengan 
konep akad jual beli juga 
karena seakan-akan masih 
berselindung diantara 
syirkah dan musyarakah. 
Semestinya konkritnya 
adalah akad jual beli dengan 
pembayaran bertempo 
sehingga pembayarannya 
secara bertempo dan 
dianggap sebagai hutang, 
jadi pada praktiknya hal ini 
belum bisa dikatakan sesuai 
dengan jual beli dalam 
islam. 

5. Simanjuntak, 
(2018) 

Analisis 
Usaha 
Ternak 
Ayam 
Broiler Di  
Peternakan 
Ayam 
Selama 
Satu Kali 
Masa  
Produksi 

Deskriptif 
Kualitatif 

hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa usaha 
peternakan ayam pedaging  
milik Bapak Jhon Pekey 
dengan skala usaha 300 
ekor memberikan 
keuntungan atau 
pendapatan yang cukup 
besar yaitu 3.648.515,- (tiga 
juta enam ratus empat  
puluh delapan ribu lima 
ratus lima belas rupiah) per 
periode produksi selama 1½  
bulan. Tingkat pendapatan 
ini jauh lebih besar 
dibandingkan suku bunga  
simpanan bank sekitar 0,75 
% per 1½ bulan (suku bunga 
simpanan bank sekitar 6  
% per tahun) 

6. Alhasani, 
(2018) 

Tinjauan 
Hukum 
Islam 
Terhadap 
Kerjasama 

Kualitatif Hasil penelitian ini 
menyebutkan bahwa 
kerjasama pengelolaan 
ternak ayam di PT. Mustika 
Jaya Lestari dengan 
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Pengelolaa
n Ternak 
Ayam(Studi 
Kasus Di 
Pt. Mustika 
Jaya Lestari 
Cabang 
Semarangd
engan 
Peternak 
Plasma) 

peternak plasma 
pelaksanaannya mirip 
dengan syirkah 
mudharabah mutlaqah, 
dimana pihak pertama 
memberikan modal dan 
kerja sekaligus, sedangkan 
pihak kedua hanya 
memberikan konstribusi 
modal saja.Jika ada 
keuntungan dibagi sesuai 
kesepakatan kontrak, 
adapun kerugian 
ditanggung oleh pemodal. 
Praktik kerjasama ternak 
ayamini menurutsyari’at 
Islamhukumnya fasid/batal, 
karena belum ada 
kesetaraan dalam 
pembagian keuntungan dan 
kerugian. Dalam pembagian 
keuntungan, pihak 
perusahaan mengetahui 
jumlah laba dari peternak, 
akan tetapi peternak tidak 
mengetahui berapa jumlah 
labayang didapatkan 
perusahaan. Dan dalam 
pembagian kerugian 
memberatkan salah satu 
pihak. Kerjasama ini 
mengharuskan peternak 
untuk menanggung 
kerugian yang diakibatkan 
oleh kematian ayam ternak. 

7. Rojila, (2018) Tinjauan 
Hukum 
Islam 
Terhadap 
Pelaksanaa
n Kemitraan 
Pada 
Usaha 
Peternakan 
Ayam 
Broiler 
(Studi di 
CV. Dwi 
Mitra 

Kualitatif hasil penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan akad dalam 
kerjasama yang terjalin 
antara peternak mitra 
dengan CV. Dwi Mitra 
Sukses adalah diawali suatu 
perjanjian yang di dalamnya 
memuat kesepakatan 
kontribusi modal dari kedua 
belah pihak, partisipasi kerja 
yang menyatakan bahwa 
kedua belah pihak sama-
sama melakukan kontribusi 
kerja meski pada 
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Sukses 
Serang) 

kenyataannya lebih banyak 
dilimpahkan kepada pihak 
peternak mitra. 2. Adanya 
kerugian di dalam sistem 
bagi hasilpada kerjasama ini 
disebabkan karena jumlah 
modal yang dikeluarkan 
oleh pihak peternak mitra 
tidak diperhitungkan dan 
tidak dicantumkan 
nominalnya, sehingga 
berdampak pada 
pembagian keuntungan 
atau bagi hasil yang tidak 
sesuai porsi mudal. 3. Jika 
ditinjau menurut hukum 
Islam secara umum jenis 
kerjasama yang terjalin 
antara peternak mitra 
dengan CV. Dwi Mitra 
Sukses, meskipun tidak 
sepenuhnya sesuai dengan 
konsep hukum Islam, 
karena kedua belah pihak 
sama-sama rela atau ridho 
dalam menjalankan 
kerjasama, oleh karena itu 
penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa 
pelaksanaan kemitraan 
seperti yang terjalin antara 
peternak mitra dengan CV. 
Dwi Mitra Sukses meski 
tidak sesuai dengan konsep 
syirkah „inan akan tetapi 
sudah sesuai dengan 
ketentuan hukum kontrak 
atau perjanjian di dalam 
hukum Islam.  

8. Ningsih, 
(2018) 

Tinjauan 
Hukum 
Islam 
Terhadap 
Praktik 
Kerjasama  
Pemelihara
an Ayam 
Pedaging Di 
Kecamatan 
Dolopo  

Kualitatif 
Deskriptif 

Hasil penelitian yang dicapai 
adalah (1) Pembagian 
keuntungan antara para 
peternak dengan PT mereka 
masing-masing seperti PT. 
Tabassam, PT. Malindo dan 
PT. Mustika Karya adalah 
sah menurut hukum Islam. 
Hal ini dikarenakan oleh 
masingmasing PT di atas 
melakukan pembagian 
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Kabupaten 
Madiun 

keuntungan berdasarkan 
proporsi modal dan atas 
kerelaan dari masing-
masing pihak. Akad 
perjanjian kerja antara para 
peternak dengan PT mereka 
masing-masing seperti PT. 
Tabassam, PT. Malindo dan 
PT. Mustika Karya termasuk 
dalam akad shirkah ‘ina>n   
yang  telah  memenuhi  
syarat  dan  rukunnya .  (2)  
Penanggungan  risiko 
kerjasama antara peternak 
dengan PT. Malindo belum 
sesuai dengan hukum Islam 
dikarenakan jika ada ayam 
yang mati hanya akan 
menjadi tanggung jawab 
dari pihak peternak tanpa 
ada konfirmasi lebih lanjut 
apakah ayam mati karena 
kesalahan pihak peternak 
atau faktor alam, padahal 
risiko harusnya ditanggung 
oleh kedua belah pihak atau 
oleh salah satu pihak yang 
memiliki porsi modal  lebih 
besar. Sedangkan untuk PT. 
Mustika Karya dan PT. 
Tabassam sudah sesuai 
dengan hukum Islam 
dikarenakan ayam yang 
mati akan dikonfirmasi lebih 
lanjut. Jika memang karena 
faktor alam maka akan 
menjadi tanggung jawab 
dari pihak PT dan itu sah 
menurut hukum Islam 
dimana riesiko ditanggung 
ole pihak yang memiliki porsi 
modal lebih besar. 
 

9. Firdausy, 
(2020) 

Analisis 
Implementa
si Prinsip 
Musyarakah 
Pada 
Usaha 
Peternakan 

Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahawa 
kerjasama yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah 
termasuk dalam kategori 
syirkah ‘inan. sisitem bagi 
hasil dalam penelitian ini 
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Ayam 
Broiler 
(Studi 
Kasus 
Peternakan 
Putra 
Broiler 
Farm). 

juga sah menurut Islam, 
degan pembagian 
keuntungan yang didapat 
yaitu pihak PT. memperoleh 
hasil keuntungan yang lebih 
besar dikarenakan jumlah 
modal yang dikeluarkan 
juga lebih besar dari pihak 
peternak. Penanggungan 
resiko yang dilakukan oleh 
kedua pihak sudah sesuai 
dengn hukum Islam, hal ini 
dapat dilihat dari apabila ada 
ayam yang mati karena 
faktor alam maka pihak PT. 
yang akan menanggung 
kerugian dan apabila ada 
ayam yang mati karena 
kelalaian peternak maka 
pihak peternak yang akan 
menanggung kerugian. 

10. Aidar, (2021) Sistem Bagi 
Hasil Pada 
Usaha 
Peternakan 
Ayam 
Broiler Di 
Desa Lhieb 
Kabupaten 
Aceh Besar 
Perspektif 
Akad 
Syirkah 
Inān 

Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa sistem 

bagi hasil yang dipraktikkan 

pada kerjasama antara 

peternak dengan PT. Karya 

Semangat Mandiri berbeda 

dengan PT. Indojaya 

Agrinusadan belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

konsep syirkah inān, karena 

harga kontrak ditetapkan 

sebelum pengelolaan ayam 

dilakukan sehingga tidak 

jelasnya persentase untung 

rugi bagi peternak karena 

tidak jelasnya harga pasar 

pada saat ayam dipanen. 

Sedangkan pihak 

perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan 

yang tetapsesuai dengan 

harga kontrak yang telah 

ditetapkan pada awal 

kerjasama. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Adapun kerangka pikIr pada penelitian ini adalah Islam menisyaratkan 

akad musyarakah  untuk memudahkan orang karena sebagian orang memiliki 

keahlian dan suatu usaha namun tidak mampu untuk membiaya dan 

mengembangkannya dan ada pula perusahaan yang mampu untuk membiayai 

sapronak untuk membantu mengembangankan usaha peternak ayam broiler. 

Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka saling mengambil 

manfaat dari kerja sama yang dilakukan. Dengan adanya akad musyarakah 

maka usaha akan maju dan menjanjikan keuntungan. 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang 

memberikan  gambaran dan menginterpretasikan makna data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

filsafat postpisitivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana penelitian adalah instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Chan et al., 2019). 

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kategori, data penelitian 

dimulai dari mengumpulkan dan menyaring seluruh data yang masuk secara 

menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang jelas dan mudah dipahami. 

Dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa 

data yang telah terkumpul yang bisa berbentuk naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 

Hal lain yang penting dalam metode kualitatif adalah bahwa datanya 

selalu diperoleh dari tangan pertama dan juga merupakan pengalaman 

langsung dari informan. 
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B. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini menganalisis praktek penerapan terhadap 

akad musyarakah yang di aplikasikan oleh peternak aym broiler dan 

perusahaan untuk melihat apakah akad musyarakah yang di praktekkan telah 

sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Analisis Akad 

Musyarakah pada Peternakan Ayam Broiler di tinjau dari Fatwa DSN-MUI 

No.08/DSN-MUI/IV/2000. 

C. Situs dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau objek penelitian adalah suatu tempat atau wilayah penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis 

adalah di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Peneliti telah memaksimalkan waktu penelitian selama dua bulan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh 

sumbernya dengan cara mengumpulkan sejumlah data atau keterangan 

melalui wawancara. Adapun sumber data primer peneliti terkait dengan 

penerapan akad musyarakah pada peternakan ayam broiler ditinjau dari 

Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 adalah dari narasumber peternak 

ayam broiler yang berada di Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-

bahan bacaan seperti jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang 

berkaitan tentang akad musyarakah dan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-

MUI/IV/2000. 

E. Informan 

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Sehingga Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan. Teknik Purvosive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang ditentukan oleh peneliti 

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau 

tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). 

Dalam penelitian ini  maka peneliti menganggap bahwa sumber data yang 

paling efisien untuk memberikan informasi ini adalah peternak ayam broiler 

yaitu Bapak Achmad Adriany dan Bapak Alisandi. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

 1. Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif 

umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kasus 

atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara pada umumnya merupakan 

percakapan, namun percakapan yang bertujuan. 
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Peneliti akan menggunakan jenis interview bebas terpimpin untuk 

mewawancarai narasumber, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan sebelumnya secara garis besar untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkann terkait dengan penerapan akad musyarakah pada 

pertenakan ayam broiler ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-

MUI/IV/2000,di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi atau data 

terkait dengan akad musyarakah. 

2. Dokumentasi 

Teknik Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah dengan cara 

atau Teknik mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, 

transkrip, surat kabar, majalah, dan lainnya. Metode dokumentasi dikatakan 

juga sebagai Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan 

mengenai data pribadi responden. 

3. Pengamatan/Observasi lapangan 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

akan diteliti untuk mengetahui secara langsung mengenai penerapan akad 

musyarakah pada peternakan ayam broiler ditinjau dari Fatwa DSN-MUI 

No.08/DSN-MUI/IV/2000. Pengamatan ini juga dilakukan guna melengkapi 

data yang akan dibutuhkan dan sebagai bahan atas data penelitian. 

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan didunakan pada penelitian adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebab data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalm bentuk uraian. Proses mengumpulkan data yang 
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diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) akan dianalisis secara 

kualitatif dan ditulis dengan cara deskriptif. Analisis secara kualitatif adalah 

analisis data dengan mengkavling dan menyelidiki data yang didapat dari 

penelitian lapangan yang sesuai dengan kebenarannya, kemudian akan 

direlasikan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan (library 

research), sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan. 

Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode 

penyampaian hasil analisi dengan memilih data yang menggambarkan 

keadaan atau kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum objek penelitian 

1.  Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Pangkajene. Berdasarkan letak 

astronomi, kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00‘ Bujur 

Timur dan 040.40‘ – 080.00‘ Lintang Selatan. Batas administrasi dan batas 

fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan 

Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali 

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

12.362,73 Km2 dengan lautan memiliki luas 11.464,44 Km2 , sedangkan 

wilayah daratan seluas 898,29 Km2, dan panjang garis pantai di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke 

timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, 9 

Kecamatan berada pada daratan dan 4 Kecamatan lainya terletak di wilayah 

Kepulauan. Masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun 

perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada 

relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya 

masing-masing. 
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2. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. 

       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679). Berdasarkan penjelasan KepMendagri No. 158 tahun 2004 yang  

menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah 

Kabupaten/Kota yang memiliki pedoman organisasi yaitu, camat 

berkedudukan sebagai koordinator dari penyelenggaraan pemerintah di 

wilayah kerjanya, berada dibawah dan ber-tanggujawab kepada 

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaaten/Kota. 

a. Visi dan Misi  

1. Visi  

Kabupaten Pangkep mewujudkan desa moderen yang produktif dan 

berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri  

2. Misi  

Rumusan misi lebih berfokuskan pada, yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yaang tercermin dalam visi.  
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b. Tugas  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nommor 41 tahun 

2007, Bagian Ketujun Kecamatan Pasal 17 ayat 2 tentang Organisasi 

Perangkar Daerah Kabupaten Pangkep mempunyai tugas pokok sebagai  

berikut:  

“Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah” 

c. Fungsi  

Proses terlaksananya tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, 

Kecamatan Kabupaten Pangkep mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat  

2. Mengoordinasikan upaya penyelengggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum  

3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang 

undangan  

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan  

umum  

5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan  

6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan  

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan.  
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d. Struktur Organisasi  

Susunan Organisasi Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep terdiri dari  

1. Camat  

2. Sekretaris  

a. Sub bagian umum dan kepegawaian  

b. Sub bagian perencanaan & Pelaporan  

c. Sub bagian keuangan  

3. Seksi Pemerintahan  

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  

5. Seksi Perekonomian  

6. Seksi Kesejahteraan Sosial  

7. Seksi Pembangunan 

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Labakkang adalah kecamatan yang berlokasi di Kabupaten 

Pankajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 

98,46 Km dan merupakan salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada 

di wilayah Kabupaten Pangkep, nama-nama kecamatan yang berada di 

Kabupaten Pangkep antara lain : 
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Tabel 4.1 
Kecamatan di Kabupaten Pangkep 

 

1. Kecamatan Minasa Te’ne 8. Kecamatan Mandalle 

2. Kecamatan Liukang Tangaya 9. Kecamatan Sesgeri 

3. Kecamatan Liukang Kalmas 10. Kecamatan Labakkang 

4. 
Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Utara 
11. 

Kecamatan Ma’rang 

5. Kecamatan Liukang Tupabbiring 12. Kecamatan Bungoro 

6. Kecamatan Balocci 13. Kecamatan Pangkajene 

7. Kecamatan Tondong Tallasa 

Sumber Data : Hasil Penelitian 26 Mei 2022 

Begitu pula di desa Kecamatan Labakkang terbagi atas 13 Kelurahan/Desa 

yaitu : 

Tabel 4.2 
Kelurahan/Desa di Kecamatan Labakkang 

 

1. Bara Batu 8. Labakkang 

2. Batara 9. Manakku 

3. Bonto Manai 10. Mangallekana 

4. Borimasunggu 11. Patallassang 

5. Gentung 12. Pundata Baji 

6. Kanaungan 13. Taraweang 

7. Kassi Loe 

Sumber Data : Hasil Penelitian 26 Mei 2022 

Jarak antara Kecamatan Labakkang ke Kota Pangkajene adalah sekitar 

7 Km. Secara gegrafis Kecamatan Labakkang memiliki batas wilayah sebagai 

berikut : 
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1. Sebelah utara : Kecamatan Ma’rang 

2. Sebelah selatan : Kecamatan Bungoro 

3. Sebelah timur : Kecamatan Bungor  

4. Sebelah barat : Selat Makassar 

Penduduk di Kecamatan Labakkang merupakan Kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pangkajene dengan 

jumlah penduduk Kecamatan Labakkang sebanyak 52.593 jiwa dengan jenis 

kelamin perempuan dengan jumlah 27.082 jiwa, lebih banyak dibandingkan 

dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 25.511 jiwa. Sebagaimana yang 

terteran pada gambar 4.1 berikut ini : 

Gambar 4.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan/Desa 

 
 

  

 

 

 

 

 
Sumber Data : Kantor Kecamatan Labakkang 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas menunjukkn bahwa ada 13 

Kelurahan/Desa yang terdapat di Kecamatan Labakkang yaitu , Bara batu, 

Batara, Bonto Manai, Borimasunggu, Gentung, Kanaungan, Kassi Loe, 

Labakkang, Manakku, Manggallekana, Pattalassang, Pundata Baji, 

Taraweang.  
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Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Labakkang beraneka ragam, 

mulai dari Petani/Pekebun, Karyawan Swasta, Karyawan Honorer,  

Perikanan/Nelayan, Pensiunan, dan Lainnya namun sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, mata pencaharian pokok 

masyarakat Kecamatan Labakkang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 4.2 
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kecamatan Labakkang 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : Kantor Kecamatan Labakkang 

 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

masyarakat Kecamatan Labakkang adalah masyarakat dengan pencaharian 

sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan. 

Mayoritas mata pencaharian di Kecamatan Labakkang adalah petani 

selebihnya ada yang bekerja sebagai Wiraswasta, Nelayan/Perikanan, 

Karyawan Swasta, Karyawan Honorer, Pensiunan dan Lainnya. Dari hasil 

wawancara dengan informan mengatakan bahwa memilih menjadi peternak 

ayam broiler disebabkan di PHK dari tempat informan bekerja sebelumnya. 

Pendidikan masyarakat Kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep 

masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD), mereka berpikir bahwa 

bertani atau melakukan pekerjaan lain lebih baik daripada sekolah selain itu 

tidak sedikit dari masyarakat yang terkendala oleh ekonomi untuk melanjutkan 
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jenjang pendidikan. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan 

Labakkang, Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.3 

Tingkat Pendidkan Masyarakat Kecamatan Labakkang 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : Kantor Kecamatan Labakkang 

 

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa masyarakat 

Kecamatan Labakkang apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat 

bahwa jumlah yang tamat SD/Sederajat lebih banyak yaitu 17.476 

dibandingkan dengan yang lainnya, itu menjelaskan bahwa kurangnya 

masyarakat yang melanjutkan jenjang pendidikan di Kecamatan tersebut. 

B. Penerapan Akad Musyarakah Pada Peternakan Ayam Broiler di 

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. 

Masyarakat pada umumnya yang bermitra dengan perusahaan 

menggunakan akad musyarakah yang dimana kedua belah pihak sama-sama 

sepakat untuk suatu usaha dengan bagi hasil (nisbah) dan kerugian 

ditanggung masing-masing, perusahaan akan memberikan modal selama 1 

periode berternak ayam broiler. 
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Pada sistem akad musyarakah di kecamatan Labakkang, Kabupaten 

Pangkep, perusahaan yang memberikan modal yang lebih besar dari pada 

modal para peternak, secara sederhana pelaksanaan akad musyarakah, di 

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yaitu pihak perusahaan dan 

peternak akan menjalin kemitraan atau kerjasama dimana keduanya sama-

sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. 

Porsi modal untuk menjalankan usaha peternakan ayam broiler disini 

tidak selalu sama antara perusahaan dan peternak, porsi modal perusahaan 

tergantung luas kendang yang dimiliki peternak, dan peternak akan 

memberikan modal kebutuhan kendang dan pemeliharaan ayam broiler 

selama masa berternak sampai dengan masa panen, besaran modal yang 

dikontribusikan peternak tergantung luas kendang dan jumlah ayam broiler 

yang di ternak. 

Perusahaan berperan sebagai mitra pasif, perusahaan hanya melakukan 

pengawasan dan pembinaan secara efektif setiap 2-3 hari dalam sepekan. 

Sedangkan peternak berperan sebagai mitra aktif, sebab peternak 

menanamkan modal dan memiliki skill (keahlian) untuk mengelola usaha 

perternakan ayam broiler.  

Masing-masing perusahaan akan memiliki ketentuan yang berbeda 

dalam sistem kemitraannya, begitu juga dengan PT. Japfa Ciomas Adisatwa 

tempat kemitraan Bapak Achmad Adriany yang memulai merintis usaha 

peternakan ayam broiler sejak tahun 2019 dan Bapak Alisandi yang memulai 

merintis usaha peternakan ayam broiler sejak tahun 2018, secara umum calon 

peternak akan diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan 

menjadi mitra. 
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1. Pernyataan Ijab Qabul. 

Sebelum menandatangani kontrak maka pihak peternak sebelumnya 

akan megajukan permohonan menjadi mitra sebab ada persyaratan yang 

harus dipenuhi peternak untuk  sebagaimana yang Bapak Achmad 

Andriany ungkapkan dalam wawancara dengan peneliti. 

“Tentunya yang pertama ada persetujuan antara kedua belah 
pihak dengan mengajukan permohonan menjadi mitra, setelah itu 
calon peternak menfasilitasi kendang terlebih dahulu, tentunya 
kandang juga harus sesuai dengan standar perusahaan, sebelum 
adanya kontrak, kandang akan ditinjau terlebih dahulu oleh 
perushaan, jika tidak memenuhi standar maka permohonan akan 
ditolak dan jika memenuhi syarat maka kita akan bicarakan 
kontrak kedepannya, ada beberapa standarisasi sebenarnya, 
yang pertama yah biasayanya harus menghadap ke barat sebab 
matahari yang dari timur mempunyai faktor yang signifikan juga, 
kemudian kualitas kandang seperti kayu kandang, tirai kandang, 
dan fasilitas makan dan minum ayam itu juga merupakan suatu 
pertimbangan apakah perusahaan mau menerima kita atau tidak” 
 

Begitupun Yang diungkapkan oleh Bapak Alisandi saaat diwawancarai oleh 

peneliti. 

“Sebelum memulai usaha peternakan ayam broiler, peternak 
harus menyiapkan kandang minimal 9 petak, untuk disetujui 
untuk bermitra dengan perusahaan” 

 
Dari pernyataan Bapak Achmad Andriany dan Bapak Alisandi dalam 

proses pengajuan, peternak harus memenuhi persyaratan yang memang 

harus dipenuhi. Agar bisa bermitra dengan perusahaan peternak harus 

memilki sarana kandang yang sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku oleh perusahaan, ketentuan tersebut berupa syarat teknis, ukuran 

kandang hingga kontruksinya yang sesuai dengan persyaratan 

perusahaan inti. 

 Setelah mengajukan permohonan untuk menjadi mitra dan 

persyaratan telah dipenuhi oleh peternak yang diajukan oleh perusahaan 
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maka selanjutnya akan menyepakati dan menandatangani kontrak 

perjanjian selama 1 periodesasi sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Achmad Adriany saat diwawancarai oleh peneliti. 

 “Setelah kita menyiapkan kandang yang sesuai dengan keinginan 
perusahaan maka kita akan menandatangani kontrak perjanjian 
untuk menyepakati harga sapronak dan harga ayam untuk 1 
periode” 

 
Begitupun Yang diungkapkan oleh Bapak Alisandi saaat diwawancarai oleh 

peneliti. 

 “Nanti kalau sudah di siapkan kandang nanti kita peternak akan 
dikasihkan perjanjian disitu ada harga pakan, bibit, obat-obatan, 
vaksin, dan harga ayam yang akan disepakati” 
 
Dari pernyataan Bapak Achmad Andriany dan Bapak Alisandi terkait 

dengan kontrak yang akan disepakati oleh pihak perusahaan dan pihak 

peternak, didalam kontrak telah telah tertera daftar harga untuk pakan, 

bibit, obat-obatan, vaksin dan harga jual ayam yang nantinya akan di jual 

oleh peternak ke pihak perusahaan. 

2. Pihak-Pihak yang Berkontrak Harus Cakap Hukum. 

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu usaha, 

dimana pada akad musyarakah pada usaha peternakan ayam broiler, 

perusahaan dan peternak sama-sama memberikan modal untuk 

membiayai masa berternak ayam broiler, modal dari masing-masing pihak 

dalam akad musyarakah harus jelas dalam kontrak.  

Kontrak musyarakah pada kemitraan ayam broiler merupakan kontrak 

jangka pendek yang berlaku hanya 1 periode saja, jika setelah panen dan 

peternak masih ingin berternak ayam broiler maka perusahaan dan 

peternak akan menyepakati kontrak yang baru untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Sebagaimana pernyataan Bapak Achmad Adriany terkait 
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modal yang sama-sama disepakati oleh perusahaan, dengan sistem atau 

akad musyarakah yang tercantum dalam kontrak. 

“Namanya sistem kemitraan, kita hanya menunggu bibit ayam 
diantarkan beserta dengan obat-obatan, vaksin dan pakan yang 
akan ditanggung sampai dengan masa panen” 

 
Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan modal yang diberikan 

oleh perusahaan selama masa beternak. 

“Perusahaan memodali peternak, mulai dari bibit, obat-obatan, 
vaksin dan pakan” 

 
Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan 

menanggung semua biaya bibit, obat-obatan, vaksin, dan pakan dari awal 

pemeliharaan sampai dengan masa panen. 

Selain memberikan modal, perusahaan juga berkontribusi selama 

masa beternak ayam mulai dari mengantarkan bibit, obat-obatan, vaksin, 

dan pakan. Sebagaimana ungkapan informan Bapak Achmad Adriany 

mengatakan. 

 
“Perusahaan bukan hanya lepas tangan Setelah memberikan 
bibit, pakan, obat-obatan, dan vaksin, ada yang dimaksud PPL, 
yaitu orang yang ditugaskan oleh pihak perusahaan sebagai 
Pembina, PPL nanti yang akan mengontrol dan sebagai tutor, dia 
yang akan mengajarkan cara memperlakukan ayam selama masa 
beternak, dan setelah masa panen juga perusahaan yang akan 
datang mengambil dan memasarkannya” 

 
Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan kontribusi yang 

diberikan oleh perusahaan selama masa beternak. 

“Selain  memberikan modal, selama masa berternak perusahaan 
juga berkontribusi survei-survei perkembangan ayam dan 
perusahaan yang akan menagambil jika sudah masa panen” 

 
Dari jawaban para informan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ikut 

berkontribusi selama masa pemeliharaan ayam broiler dan perusahaan 
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juga yang mengantar bibit, pakan, obat-obatan, vaksin, dan perusahaan 

juga yang menjemput ayam broiler di saat masa panen tiba. 

Pihak peternak juga selain berkontribusi penuh dalam masa 

pemeliharaan ayam broiler, peternak juga memberikan modal untuk biaya 

perawatan sampai dengan masa panen, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bapak Achmad Adriany kepada peneliti saat wawancara. 

“Kita sebagai peternak mulai dari ayam masuk memperhatikan 
kebersihan kandang, suhu, kelembapan kandang, dan kondisi 
cuaca, kalau modal yah jelas ada, walaupun modal yang besar itu 
di tanggung oleh pihak perusahaan, kita peternak itu membiayai 
modal kompor untuk pemanas kita beli tabung gas, terpal, sekam, 
dan modal cuci kandang setiap 1 periode masa berternak” 

 

Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan kontribusi dan modal 

yang diberikan oleh peternak selama masa beternak. 

“Yah tugas kami sebagai peternak itu kewajibannya memberikan 
minum dan makannya dikontrol setiap pagi dan sore, dan modal 
yang dikelurakan oleh peternak selama masa panen adalah 
membeli tabung gas, sekam, dan modal cuci kandang” 

 
 
Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa peternak akan 

menanggung semua biaya yang dibutuhkan selama masa pemeliharaan 

sampai dengan masa panen seperti tabung gas, sekap, dan biaya cuci 

kandang. 

 Setelah masa panen tiba maka pihak peternak tidak diperbolehkan 

menjual ayam broiler kepada pihak lain selain kepada pihak perusahaan 

kemitraan peternak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kontrak, 

sebagaimana yang di yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Adriany 

kepada peneliti saat wawancara. 

“Ketika ayam sudah besar maka pihak perusahaan sendiri yang 
datang untuk mengambil ayam tersebut, terkadang dalam 1 
periode perusahaan biasanya 2-4 kali datang mengambil, dan kita 
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sebagai peternak tidak diperbolehkan menjual kepada siapapun 
selain kepada perusahaan, sebab perusahaan tau berapa ayam 
yang masuk dan berapa ayam yang mat, sebab ada yang namanya 
laporan harian”. 
 

Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan pemasaran pada saat 

masa panen. 

“Ketika masa panen maka perusahaan sendiri yang akan datang 
mengambil ayam, karena kita telah menyepakati harga jual ayam 
dengan perusahaan”  
 

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak peternak tidak 

diperbolehkan untuk menjual ayam broiler selain kepada pihak perusahaan 

tempat para peternak tersebut bermitra atau bekerja sama. 

3. Objek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan, dan Kerugian) 

a. Modal 

Modal yang diberikan oleh perusahaan berupa sarana produksi 

peternakan (sapronak) dengan harga sapronak tersebut telah tertuan 

didalam kontrak yang telah disepakati bersama. sebagaimana yang di 

yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Adriany kepada peneliti saat 

wawancara. 

“Namanya sistem kemitraan, kita hanya menunggu bibit ayam 
diantarkan beserta dengan obat-obatan, vaksin dan pakan 
yang akan ditanggung sampai dengan masa panen dan kita 
sebagai peternak menyiapkan kandang, sekap, dan tabung gas 
selama masa pemeliharaan ayam broiler” 
 

Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan pemasaran pada 

saat masa panen. 

“Perusahaan memodali peternak, mulai dari bibit, obat-obatan, 
vaksin dan pakan dan modal yang dikelurakan oleh peternak 
selama masa panen adalah membeli tabung gas, sekam, dan 
modal cuci kandang” 
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Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa modal yang 

diberikan oleh perusahaan adalah berupa sarana produksi peternakan 

berupa bibit, pakan, obat-obatan, dan vaksin, sedangkan peternak 

menyiapkan sekam, tabung gas selama masa pemeliharaan ayam 

broiler sampai dengan masa panen.  

b. Kerja. 

Selain memberikan modal, perusahaan juga turut berpartisipasi 

dalam membantu pemeliharaan ayam broiler sampai dengan panen dan 

selalu memantau perkembangan ayam setiap pekannya, peternak juga 

berkontribusi penuh dalam masa pemeliharaan ayam broiler sampai 

dengan masa panen, sebagaimana yang di yang diungkapkan oleh 

Bapak Achmad Adriany kepada peneliti saat wawancara. 

“Perusahaan yang akan mengantarkan bibit, Pakan, obat-
obatan, dan vaksin dan perusahaan juga sendiri yang akan 
mengambil ayam lalu memasarkannya, selain itu perusahaan 
juga akan menugaskan PPL untuk memantau perkembangan 
ayam,  Kita sebagai peternak mulai dari ayam masuk 
memperhatikan kebersihan kandang, suhu, kelembapan 
kandang, dan kondisi cuaca” 
 

Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan pemasaran pada 

saat masa panen. 

“selama masa berternak perusahaan juga berkontribusi survei-
survei perkembangan ayam dan perusahaan yang akan 
menagambil jika sudah masa panen dan tugas kami sebagai 
peternak itu kewajibannya memberikan minum dan makannya 
dikontrol setiap pagi dan sore” 
 

c. Keuntungan 

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan Bersama di dalam melakukan kegiatan usaha dan 

di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 
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keuntungan yang akan di dapatkan antara kedua belah pihak. Besarnya 

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai 

kesepakatan Bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di 

masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Antonio, 2001). 

Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Distribusi Hasil Usaha dalm Lembaga Keuangan Syariah : 

“Dilihat dari segi kemaslahatan. Pembagian hasil usaha sebaiknya 

digunakan prinsip bagi hasil (Revenue sharing)” maka metode revenue 

sharing lebih bermanfaat untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada 

Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam QS. Shad/38: 24 

َن  ٖۗ َواِنا َكثِيأًرا م ِ قَاَل لَقَدأ َظلََمَك بُِسَؤاِل نَعأَجتَِك اِٰلى نِعَاِجه 

ا َوَعِملُوا الأُخلََطۤاِء لَيَبأِغيأ  بَعأُضُهمأ َعٰلى بَعأٍض اَِّلا الاِذيأَن ٰاَمنُوأ

تَغأفََر َرباٗه َوَخرا  ا ُهمأٖۗ َوَظنا َداٗوُد اَناَما فَتَنّٰهُ فَاسأ ِلٰحِت َوقَِليأٌل ما الصّٰ

اَنَابَ   َراِكعًا وا

Terjemahannya: 

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) 
kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang 
bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah 
mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami 
mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S Shad/38: 24) 
 

Sepanjang transparansi dari kedua pihak sulit didapatkan maka 

bagi hasil dengan metode revenue sharing adalah pilihan terbaik dalam 

masalah ini. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha peternakan 

ayam broiler di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep adalah 

bagi hasil yang dilakukan dengan jalan menghitung hasil produksi 
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peternakan (HPP) dilkurangi biaya operasional. Selisih dari HPP dan 

biaya operasional merupakan hak atau keuntugan peternak. 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Achmad Adriany terkait 

dengan bagi hasil yang dilakuakn antara pihak perusahaan dan pihak 

peternak. 

“Pembagian hasil itu sebenarnya mempunyai sistem 
tersendiri, Cuma bahas singkatnya seperti ini, dari seluruh 
total penghasilan dari penjualan  ayam yang terjual dari harga 
kontrak sebelumnya, lalu perusahaan mengurangi total hasil 
penjualan ayam dengan menjumlahkan semua biaya bibit, 
obat-obatan, vaksin, dan pakan, dari hasil total penjualan ayam 
dengan harga kontrak dikurangi dengan semua biaya yang 
awalnya di biayai oleh perusahaan maka hasil penjumlahan 
dari itulah keuntungan yang akan didapatkan oleh peternak 
selain itu peternak juga mendapatkan keuntungan dari 
penjualan bekas sekam yang digunakan selama masa 
pemeliharaan, perusahaan juga akan mendapatkan 
keuntungan dari penjualan bibit, pakan, obat-obatan, vaksin 
dan hasil penjualan ayam broiler kepada pasar jika harga ayam 
di atas dari harga kontrak” 

 
Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait dengan bagi hasil yang 

dilakuakn antara pihak perusahaan dan pihak peternak. 

“Kalau dari pembagian hasilnya saya kurang paham juga, 
sebab kami menjual ayam sesuai dengan harga kontrak yang 
disepakati di awal, mungkin hasil dari penjualan seluruh ayam 
akan dikurangi dengan semua modal yang dipakai perusahaan 
untuk membiayai peternak, jika ada lebihnya mungkin itu yang 
akan diberikan kepada peternak” 

 
Dari jawaban para informan menunjukkan bahwa bagi hasil yang 

dilakukan antara perusahaan dan peternak mempunyai aturan tersendiri 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian 

kontrak yaitu sebelum melakukan kegiatan berternak perusahaan telah 

menentukan harga kontrak untuk masing-masing berat atau bobot ayam 

ketika masa panen nanti dan dari penjualan ayam oleh peternak kepada 

perusahaan akan dikurangi dari hasil pembiayaan pakan, bibit, obat-
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obatan, dan vaksin oleh perusahaan dan total dari penjumlahan tersebut 

yang akan menjadi keuntungan para peternak. 

d. Kerugian 

Selama masa pemeliharaan ayam broiler tentunya tidak luput dari 

yang namanya kerugian atau gagal panen, maka dari itu tentunya hal 

tersebut sama-sama tidak diinginkan terjadi oleh perusahaan dan 

peternak, akan tetapi yang namanya usaha khususnya usaha 

peternakan ayam broiler jika hal tersebut terjadi maka pihak perusahaan 

dan pihak peternak akan sama-sama menanggung kerugian, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Achmad Adriany terkait 

persoalan pihak yang akan menanggung kerugian Ketika mengalami 

gagal panen. 

“Kalau kerugian finansial yah tentunya perusahaan yang 
mengalami kerugian cukup besar, tetapi kita juga sebagai 
peternak mengalami kerugian sebab kita membeli tabung gas, 
sekam dibeli, dan tentunya kita sebagai peternak tidak 
terhitung lagi tenaga yang kita keluarkan selama masa 
beternak” 

 

Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait persoalan pihak yang akan 

menanggung kerugian Ketika mengalami gagal panen. 

“Jika mengalami kerugian yah pihak perusahaan dan pihak 
peternak akan sama- sama menanggung beban kerugain” 

 
Dari jawaban para informan menunjukkan bahwa ketika pada saat masa 

pemeliharaan lalu mengalami kerugian maka pihak yang akan 

menanggung kerugian adalah kedua belah pihak. 

Selama masa pemeliharaan dan mengalami kerugian atau gagal 

panen tentunya pihak perusahaan akan mengalami kerugian yang 

cukup besar namun telepas dari pada itu tentunya pihak perusahaan 
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tidak berhak untuk meminta denda kepada para peternak sesuai kontrak 

yang telah disepakati di awal. sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Bapak Achmad Adriany terkait persoalan denda Ketika mengalami 

kerugian atau mengalami gagal panen. 

“Meskipun di perusahaan tidak ada bahasnya bahwasanya kita 
rugi dan kamu harus bayar per sekian, itu real perusahaan 
yang tanggung, jadi kontrak itu tidak ada beban untuk peternak 
untuk mengganti kerugian sebab sebenarnya posisinya kita 
sama-sama rugi, dan siapa yang mau rugi sebenarnya, sebab 
itu sudah menjadi Bahasa dalam kontrak sebenarnya dan 
sudah disepakati secara Bersama, Cuma terkadang Ketika kita 
sering mengalami kerugian konsekuensinya adalah putus 
kontrak” 

 
Begitupun pernyataan Bapak Alisandi terkait persoalan denda Ketika 

mengalami kerugian atau mengalami gagal panen. 

“Tidak ada denda bagi peternak Ketika mengalami kerugian 
atau gagal panen, sebab kita telah menyepakati perjanjian 
kontrak sebelumnya dengan pihak perusahaan” 

 

Dari jawaban para informan menunjukkan bahwa tidak ada denda oleh 

pihak perusahaan maupun dari pihak peternak, sebab sudah disepakati 

sebelumnya secara bersama dalam kontrak. 

4. Biaya Operasional dan Persengketaan. 

Biaya operasional yang digunakan pada kerja sama kemitraan ayam 

broiler sudah disepakati di dalam kontrak bahwa perusahaan akan 

membiayai semua satuan produk peternakan sampai dengan masa panen 

dan peternak akan membiayai semua biaya operasional kandang yang 

dibutuhkan pada masa pemeliharaan ayam broiler dan sebagaimana yang 

telah tertuan di dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati, apabila 

terjadi hal yang tidak diinginkan atau perubahan atas isi dari kesepakatan, 

maka para pihak akan merundingkannya secara musyawarah untuk 
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mufakat, serta hasilnya akan dituangkan kedalam suatu perjanjian 

tambahan. 

5. Perhitungan Akuntansi Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Broiler. 

a. Menghitung Indeks Prestasi (IP). 

IP=(100-Deplesi) x BB x 100 
FCR x (A/U) 

Nilai IP biasanya dipakai untuk memilih skor intensif atau intensif bagi 

peternak, standar IP yang baik adalah di atas 300. 

b. Menghitung Bobot Tubuh Ayam (BB). 

BB=Bobot tidak seimbang (Kg) 
Jumlah Ayam (ekor) 

Menghitung bobot tubuh ayam akan menjadi pola dalam pemeliharaan, 

sering dilakukan sekali dalam sepekan dan Ketika panen. 

c. Menghitung Rasio Konsumsi Pakan Terhadap Peningkatan Berat 

Tubuh atau Feed Conversion Ratio (FCR). 

FCR=Jumlah Pakan yang dikonsumsi (Kg)/Feed Intake 
Berat tubuh yang dihasilkan (Kg) 

FCR didefiniskan berapa jumlah kilogram pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu kilogram berat badan. 

d. Menghitung Rata-Rata Umur Ayam Ketika Panen (A/U). 

A/U=∑(U x P) 

U: Umur ayam dipelihara 
P: Populasi ayam yang dipanen 

e. Menghitung Tingkat Deplesi Populasi. 

Deplesi= (Jumlah ayam mati + afkir) x 100% 
Populasi awal 

Deplesi populasi atau penyusutan jumlah ayam berasal dari dua hal yaitu 

kematian dan afkir ayam (Culling ayam). 
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f. Menghitung Break Even Point (BEP) atau Titik Impas. 

BEP=(FCR x BB x P) + DOC + BOP + BVK 
BB 

Keterangan : 
BB  :Berat tubuh rata-rata ayam 
P   : Harga pakan per Kg 
DOC : Harga DOC 
BOP : Biaya Operasional 
BV : Biaya pengobatan (Vaksin, antibiotic, Vitamin, desinfektan, dll) 

Nilai kualitas performa ayam ditunjukkan dari skor IP sedangkan untuk 

skor rupiah tercermin dari skor BEP harga, yang nantinya akan 

disesuaiakn dengan kontrak harga ayam yang telah disepakati. 

g. Contoh Kasus. 

Sebuah peternakan ayam broiler yang bermitra dengan perusahaan 

dan telah menyepakati kontrak yang tercantum biaya sapronak dan 

harga jual ayam ke perusahaan ketika masa panen nanti,  maka 

perusahaan akan memberikan semua kebutuhan sapronak mulai dari 

bibit, pakan, obat-obatan, dan vaksin dengan harga sapronak tersebut 

telah disepakati didalam kontrak, kemudian ketika masa panen tiba. 

Pembagian keuntungan untuk peternak akan dihitung dari hasil 

penjualan ayam sesuai dengan harga kontrak dikurangi biaya sapronak 

yang telah digunakan selama masa pemeliharaan ayam, maka 

kelebihan dari hasil penjualan ayam di kurangi dengan biaya sapronak 

tersebut yang akan menjadi keuntungan peternak, dan perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak ke peternak 

dan hasil penjualan ayam broiler di pasaran, peternak hanya menerima 

hasil yang lumayan sedikit dibandingkan dengan perusahaan mengingat 

peternak tidak menanggung resiko yang besar. 
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C. Analisis penerapan Akad Musyarakah Pada Peternakan Ayam Broiler Di 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Berdasarkan Fatwa DSN 

No.08/DSN-MUI/IV/2000 

Tabel 4.3 
Kesesuaian Penerapan Akad Musyarakah Pada Peternakan Ayam Broiler 

Kec.Labakkang, Kab.Pangkep Dengan Fatwa DSN No.08/DSN-
MUI/IV/2000 

 
 

Penerapan Akad 

Musyarakah Menurut Fatwa 

MUI 

Penerapan Akad 

Musyarakah Pada 

Peternakan Ayam 

Broiler di Kec. 

Labakkang, Kab. 

Pangkep 

Ket 

1. Pernyataan ijab dan qabul 

harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukkan 

kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal 

berikut:  

a. Penawaran dan penerimaan 

harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak 

(akad).  

 

 

1. Pernyataan ijab dan 

qabul telah dinyatakan 

oleh para pihak, baik pihak 

perusahaan maupun pihak 

peternak. 

 

 

a. Penawaran dan 

penerimaan sudah secara 

jelas menunjukkan tujuan 

kontrak yang tertuang 

didalam akad secara 

tertulis. 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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b. Penerimaan dari penawaran 

dilakukan pada saat kontrak.  

 

c. Akad dituangkan secara 

tertulis, melalui korespondensi, 

atau dengan menggunakan 

cara-cara komunikasi modern.  

b. Penerimaan dari 

penawaran dilakukan pada 

saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara 

tertulis, pihak perusahaan 

dan pihak peternak 

melakukan tanda tangan. 

Sesuai 

 

 

Sesuai 

2. Pihak-pihak yang berkontrak 

harus cakap hukum, dan 

memperhatikan hal-hal berikut:  

 

 

 

 

a. Kompeten dalam 

memberikan atau diberikan 

kekuasaan perwakilan.  

 

 

 

b. Setiap mitra harus 

menyediakan dana dan 

pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai 

wakil. 

2. Pihak perusahaan dan 

peternak merupakan 

orang yang cakap hukum. 

Cakap hukum disini artinya 

yaitu orang yang sudah 

dewasa, dan sehat 

akalnya 

a. Pihak perusahaan dan 

peternak sama-sama 

kompeten dalam 

memberikan atau 

diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

b. Pihak perusahaan dan 

peternak sama-sama 

menyediakan dana dan 

pekerjan. 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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c. Setiap mitra memiliki hak 

untuk mengatur aset 

Musyarakah dalam proses 

bisnis normal.  

d. Setiap mitra memberi 

wewenang kepada mitra yang 

lain untuk mengelola aset dan 

masing-masing dianggap telah 

diberi wewenang untuk 

melakukan aktifitas 

musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan 

mitranya, tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang 

disengaja.  

e. Seorang mitra tidak diizinkan 

untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk 

kepentingannya sendiri.  

 

c. Setiap mitra memiliki 

hak untuk mengatur aset 

Musyarakah dalam proses 

bisnis normal.  

d. Pihak perusahaan 

memberikan wewenang 

kepada peternak untuk 

mengelola aset atau 

mengelola usaha, dan 

pihak perusahaan akan 

selalu mengawasi jalannya 

operasional usaha. 

 

 

 

e.Seorang mitra tidak 

diizinkan untuk 

mencairkan atau 

menginvestasikan dana 

untuk kepentingannya 

sendiri. 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

3. Obyek akad (modal, kerja, 

keuntungan dan kerugian)  

 

 

3. Obyek akad (modal, 

kerja, keuntungan dan 

kerugian)  
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a. Modal  

1) Modal yang diberikan harus 

uang tunai, emas, perak atau 

yang nilainya sama. Modal 

dapat terdiri dari aset 

perdagangan, seperti barang-

barang, properti, dan 

sebagainya. Jika modal 

berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan 

disepakati oleh para mitra.  

 

 

 

 

 

2) Para pihak tidak boleh 

meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau 

menghadiahkan modal 

musyarakah kepada pihak lain, 

kecuali atas dasar 

kesepakatan.  

 

a. Modal 

1) Setiap mitra baik dari 

pihak perusahaan dan 

peternak sama-sama 

memberikan modal. 

Dimana modal yang 

diberikan perusahaan 

berupa Sapronak, 

sedangkan peternak 

memberikan modal 

berbentuk asset seperti 

tabung gas, sekam, dan 

modal pembiayaan 

pembersihan kandang dan 

di sepakati oleh masing-

masing pihak. 

2) Pihak perusahaan dan 

peternak tidak boleh 

meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau 

menghadiahkan modal 

Musyarakah kepada pihak 

lain, kecuali atas dasar 

kesepakatan. 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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3) Pada prinsipnya, dalam 

pembiayaan musyarakah tidak 

ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya 

penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan.  

 

 

b. Kerja  

1) Partisipasi para mitra dalam 

pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah; 

akan tetapi, kesamaan porsi 

kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih 

banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut 

bagian keuntungan tambahan 

bagi dirinya.   

2) Setiap mitra melaksanakan 

kerja dalam musyarakah atas 

nama pribadi dan wakil dari 

mitranya. Kedudukan masing-

masing dalam organisasi kerja 

3) Pada prinsipnya dalam 

pembiayaan Musyarakah 

tidak ada jaminan, tetapi 

untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan 

pihak perusahaan dapat 

meminta jaminan kepada 

peternak 

b. Kerja 

1) Partisipasi para mitra 

dalam pembagian porsi 

pekerjaan tidak sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Setiap mitra 

melaksanakan kerja dalam 

Musyarakah atas nama 

pribadi dan wakil dari 

mitranya. Kedudukan 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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harus dijelaskan dalam 

kontrak.  

 

c. Keuntungan  

1) Keuntungan harus 

dikuantifikasi dengan jelas 

untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada 

waktu alokasi keuntungan atau 

penghentian musyarakah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Setiap keuntungan mitra 

harus dibagikan secara 

proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada 

jumlah yang ditentukan di awal 

yang ditetapkan bagi seorang 

mitra. 

masing-masing mitra 

sudah dijelaskan dalam 

kontrak. 

c. Keuntungan 

1) Keuntungan belum 

dikuantifikasi dengan jelas. 

Karena keuntungan yang 

didapatkan peternak 

adalah hasil dari penjualan 

ayam oleh peternak 

kepada perusahaan akan 

dikurangi dari hasil 

pembiayaan pakan, bibit, 

obat-obatan, dan vaksin 

oleh perusahaan dan total 

dari penjumlahan tersebut 

yang akan menjadi 

keuntungan para peternak. 

2) Keuntungan yang 

dibagikan tidak 

berdasarkan seluruh 

keuntungan tetapi dari 

hasil penjualan ayam 

kepada perusahaan 

dengan harga yang 

 

 

 

 

Tidak 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Sesuai 
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3) Seorang mitra boleh 

mengusulkan bahwa jika 

keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau 

prosentase itu diberikan 

kepadanya.  

 

 

4) Sistem pembagian 

keuntungan harus tertuang 

dengan jelas dalam akad.  

 

d. Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara 

para mitra secara proporsional 

menurut saham masing-

masing dalam modal.   

disepakati di awal kontrak. 

3) Seorang mitra boleh 

mengusulkan bahwa jika 

keuntungan melebihi 

jumlah tertentu, maka akan 

diberikan kepadanya dan 

biasanya pihak peternak 

mendapatkan bonus pasar 

dari pihak perusahaan. 

4) Yang tertuang dalam 

akad adalah Harga Pokok 

Penjualan berdasarkan 

berat ayam/ekor. 

d. Kerugian 

Kerugian berdasarkan 

besaran kontribusi modal 

masing-masing pihak. 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 

4. Biaya Operasional dan 

Persengketaan  

a. Biaya operasional 

dibebankan pada modal 

bersama.  

b. Jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya 

4. Biaya Operasional dan 

Persengketaan. 

a. Biaya operasional 

dibebankan pada modal 

Bersama. 

b. Jika terjadi perselisihan 

atau sengketa dalam 

 

 

Sesuai 

 

 

Sesuai 
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atau jika terjadi perselisihan di 

antara para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi 

Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui 

musyawarah. 

 

pelaksanaanya, para pihak 

sepakat untuk 

menyelesaikannya secara 

musyawarah untu 

mufakat. Jika dengan 

musyawarah tidak dapat 

menyelesaikan maka 

untuk menyelesaikannya 

melalui lembaga 

Pengadilan. 

 

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akad 

Musyarakah yang dilakukan oleh peternak dan pihak perusahaan PT. Japfa 

Ciomas Adisatwa jika berpedoman pada Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan musyarakah diketahui bahwa penerapan yang dilakukan 

ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan pedoman fatwa 

tersebut. Jika diukur menggunakan persentase, dikatakan “sesuai” jika 

memenuhi 100% dan dikatakan “belum sesuai” jika kurang dari 100%. Dari 

table diatas dapat dilihat bahwa yang sesuai ada 11 butir dan yang belum 

sesuai ada 3 butir. Jika 100% dibagi 14 butir tersebut maka didapat nilai setiap 

butir yaitu 7,14%. Maka 7,14% x 3 butir yang tidak sesuai adalah 21,42%, maka 

100% dikurangi 21,42% yaitu 78,58%. Jadi penerapan yang sudah dilakukan 

oleh peternak dan pihak perusahaan pada peternakan ayam broiler di 

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang sudah sesuai sebesar 

78,58% dan yang belum sesuai sebesar 21,42%. 
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Letak ketidaksesuaian tersebut yaitu pada bagian objek akad mengenai 

keuntungan. Di mana keuntungan yang seharusnya diterapkan yaitu “setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah pembagian keuntungan yang ditentukan di 

awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”(DSN-MUI, 2000). 

Jadi keuntungan yang seharusnya dibagikan adalah seluruh keuntungan 

atau total keuntungan hasil usaha yang dikalikan dengan nisbah bagi hasil 

dalam bentuk persentase, karena bagi hasil pembiayaan musyarakah termasuk 

dalam pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari 

segi jumlah maupun waktu.  

Sedangkan penerapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan 

peternak di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yaitu pihak 

perusahaan telah menentukan harga ayam per ekornya di awal kontrak, dan 

ketika masa panen maka peternak akan menjual ayam ke pihak perusahaan 

sesuai dengan harga kontrak yang di sepakati di awal, Ketika harga ayam naik 

di pasaran maka peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai 

harga yang telah disepakati sebelumnya, begitupun jika harga ayam turun di 

pasar, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang 

telah disepakati sebelumnya. 

Penghasilan pihak peternak juga tidak selalu mendapatkan laba, terkadang 

ada juga yang rugi atau bisa juga tidak balik modalnya, sebab pihak peternak 

harus mendapatkan hasil penjualan ayam lebih besar dari keseluruhan harga 

sapronak yang telah dibiayai oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

atau pendapatan dari hasil usaha ayam broiler. 
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Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antara perusahaan dengan 

peternak yaitu peternak mendapatkan keuntungan dari segi permodalan berupa 

bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, sedangkan perusahaan diuntungkan 

karena dapat memasarkan hasil produksi ayam, hal ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Arizki, 2018) yang dimana peternak juga mendapatkan 

bantuan bibit, pakan, obat-obatan, sedangkan perusahaan diuntungkan karena 

dapat memasarkan hasil produksi ayam tersebut. 

Praktik  kerja sama dalam hal pembagian keuntungan , peternak tidak 

mengetahui perolehan laba yang didapat oleh perusahaan hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  (Gandasari, 2019), (Mandalika, 2017), dan 

(Alhasani, 2018) yaitu perusahaan dan peternak sama-sama memberikan 

modal serta kontribusi akan tetapi dalam hal pembagian keuntungan peternak 

tidak mengetahui perolehan laba yang didapat oleh perusahaan hasil penjualan 

ayam broiler tersebut, dan hasil diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh. 

Sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerja sama antara peternak 

dengan PT. Ciomas adisatwa belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa MUI, 

sebab harga kontrak ditetapkan sebelum pengelolaan ayam dilakukan 

sehingga tidak jelasnya harga pasar pada saat ayam dipanen. Sedangkan 

pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan 

harga kontrak yang telah ditetapkan pada awal kerjsama hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Aidar, 2021) bahwa sisitem bagi hasil yang 

dipraktikkan pada kerja sama antara peterbak dengan PT. karya Semangat 

Mandiri berbeda dengan PT. Indojaya Agrinusadan belum sepenuhnya sesuai 

dengan konsep syirkah inan. 
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Meskipun  tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena 

kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama, 

hal ini sama dengan hasil penelitian oleh (Rojila, 2018) bahwa kedua belah 

pihak telah sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah pada peternakan ayam broiler 

di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep menggunakan sistem bagi 

hasil yang dilakukan antara perusahaan dan peternak mempunyai aturan 

tersendiri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian 

kontrak yaitu sebelum melakukan kegiatan berternak perusahaan telah 

menentukan harga kontrak untuk masing-masing berat atau bobot ayam 

ketika masa panen nanti dan dari penjualan ayam oleh peternak kepada 

perusahaan akan dikurangi dari hasil pembiayaan pakan, bibit, obat-obatan, 

dan vaksin oleh perusahaan dan total dari penjumlahan tersebut yang akan 

menjadi keuntungan para peternak. 

2. Penerapan akad Musyarakah pada peternakan ayam broiler di Kecamatan 

Labakkang, Kabupaten Pangkep yang sudah sesuai dengan Fatwa MUI 

DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 terletak pada bagiann pernyataan ijab qabul, 

objek akad (modal, kerja, dan kerugian), Biaya operasinal dan 

persengketaan. Sedangkan yang masih belum sesuai, yaitu pada bagian 

objek akad mengenai keuntungan. Yang dimana seharusnya keuntungan 

bagi hasil dibagikan kepada pihak perusahaan dan pihak peternak 

berdasarkan keuntungan total, akan tetapi pihak peternak akan 

mendapatkan keuntungan dari hasil pendapatan bersih dikurangi dengan 

modal pembiayaan dari perusahaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis uraikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya menggunakan perhitungan bagi hasil dalam bentuk nisbah 

persentase bagi peternak dan pihak perusahaan melihat harga pasar pada 

saat masa panen. 

2. Diharapkan pihak perusahaan PT. Japfa Ciomas Adisatwa dan peternak 

dalam menerapkan akad musyarakah benar-benar memperhatikan 

ketentuan umum yang berlandaskan prinsip syariah, khususnya 

berpedoman pada Fatwa MUI DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan akad musyarakah 
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LAMPIRAN 

 

 

  



 
  

 

 
  



 
  

 

 

 
  



 
  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Informan  

1. Achmad Andriany (AC) 

2. Alisandi (AL) 

No. Pertanyaan Coding 

1. Apa nama perusahaan kemitraan bapak ? AC, AL 

2. 
Apa saja persyaratan agar bisa bekerjasama dengan 

perusahaan ? 
AC, AL 

3. 
Apa saja yang perusahaan modali selama masa beternak 

ayam broiler sampai dengan panen ? 
AC, AL 

4. 
Apa saja tugas perusahaan selama masa beternak ayam 

broiler sampai dengan panen ? 
AC, AL 

5. 
Apa saja yang peternak modali selama beternak ayam 

broiler sampai dengan penen ? 
AC, AL 

6. 
Apa saja tugas peternak selama masa beternak ayam 

broiler sampai dengan panen ? 
AC, AL 

7. 
Bagaimana cara pembagian hasil antara peternak dengan 

perusahaan ? 
AC, AL 

8. 
Siapa yang aka menanggung kerugian Ketika mengalami 

gagal panen ? 
AC, AL 

9. 
Apakah ada denda dari pihak perusahaan jika usaha 

mengalami kerugian ? 
AC, AL 

 

  



 
  

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No. Coding Transkrip 

1. AC PT. Japfa Ciomas Adisatwa 

AL PT. Japfa Ciomas Adisatwa 

2. AC Tentunya yang pertama ada persetujuan antara kedua 

belah pihak dengan mengajukan permohonan menjadi 

mitra, setelah itu calon peternak menfasilitasi kendang 

terlebih dahulu, tentunya kandang juga harus sesuai 

dengan standar perusahaan, sebelum adanya kontrak, 

kandang akan ditinjau terlebih dahulu oleh perushaan, jika 

tidak memenuhi standar maka permohonan akan ditolak 

dan jika memenuhi syarat maka kita akan bicarakan kontrak 

kedepannya, ada beberapa standarisasi sebenarnya, yang 

pertama yah biasayanya harus menghadap ke barat sebab 

matahari yang dari timur mempunyai faktor yang signifikan 

juga, kemudian kualitas kandang seperti kayu kandang, tirai 

kandang, dan fasilitas makan dan minum ayam itu juga 

merupakan suatu pertimbangan apakah perusahaan mau 

menerima kita atau tidak 

AL Sebelum memulai usaha peternakan ayam broiler, peternak 

harus menyiapkan kandang minimal 9 petak, untuk disetujui 

untuk bermitra dengan perusahaan 

3. AC Namanya sistem kemitraan, kita hanya menunggu bibit 

ayam diantarkan beserta dengan obat-obatan, vaksin dan 

pakan yang akan ditanggung sampai dengan masa panen 



 
  

 

AL Perusahaan memodali peternak, mulai dari bibit, obat-

obatan, vaksin dan pakan 

4. AC Perusahaan bukan hanya lepas tangan Setelah 

memberikan bibit, pakan, obat-obatan, dan vaksin, ada 

yang dimaksud PPL, yaitu orang yang ditugaskan oleh 

pihak perusahaan sebagai Pembina, PPL nanti yang akan 

mengontrol dan sebagai tutor, dia yang akan mengajarkan 

cara memperlakukan ayam selama masa beternak, dan 

setelah masa panen juga perusahaan yang akan datang 

mengambil dan memasarkannya 

AL Selain memberikan modal, selama masa berternak 

perusahaan juga berkontribusi survei-survei perkembangan 

ayam dan perusahaan yang akan menagambil jika sudah 

masa panen 

5. AC kita peternak itu membiayai modal kompor untuk pemanas 

kita beli tabung gas, terpal, sekam, dan modal cuci kandang 

setiap 1 periode masa berternak 

AL modal yang dikelurakan oleh peternak selama masa panen 

adalah membeli tabung gas, sekam, dan modal cuci 

kandang 

6. AC 

 

 

 

 

Kita sebagai peternak mulai dari ayam masuk 

memperhatikan kebersihan kandang, suhu, kelembapan 

kandang, dan kondisi cuaca 



 
  

 

AL Yah tugas kami sebagai peternak itu kewajibannya 

memberikan minum dan makannya dikontrol setiap pagi 

dan sore 

7. AC Pembagian hasil itu sebenarnya mempunyai sistem 

tersendiri, Cuma bahas singkatnya seperti ini, dari seluruh 

total penghasilan dari penjualan  ayam yang terjual dari 

harga kontrak sebelumnya, lalu perusahaan mengurangi 

total hasil penjualan ayam dengan menjumlahkan semua 

biaya bibit, obat-obatan, vaksin, dan pakan, dari hasil total 

penjualan ayam dengan harga kontrak dikurangi dengan 

semua biaya yang awalnya di biayai oleh perusahaan maka 

hasil penjumlahan dari itulah keuntungan yang akan 

didapatkan oleh peternak selain itu peternak juga 

mendapatkan keuntungan dari penjualan bekas sekam 

yang digunakan selama masa pemeliharaan, perusahaan 

juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan bibit, 

pakan, obat-obatan, vaksin dan hasil penjualan ayam 

broiler kepada pasar jika harga ayam di atas dari harga 

kontra 

AL Kalau dari pembagian hasilnya saya kurang paham juga, 

sebab kami menjual ayam sesuai dengan harga kontrak 

yang disepakati di awal, mungkin hasil dari penjualan 

seluruh ayam akan dikurangi dengan semua modal yang 

dipakai perusahaan untuk membiayai peternak, jika ada 

lebihnya mungkin itu yang akan diberikan kepada peternak 



 
  

 

8. AC Kalau kerugian finansial yah tentunya perusahaan yang 

mengalami kerugian cukup besar, tetapi kita juga sebagai 

peternak mengalami kerugian sebab kita membeli tabung 

gas, sekam dibeli, dan tentunya kita sebagai peternak tidak 

terhitung lagi tenaga yang kita keluarkan selama masa 

beternak 

AL Jika mengalami kerugian yah pihak perusahaan dan pihak 

peternak akan sama- sama menanggung beban kerugain 

9. AC Meskipun di perusahaan tidak ada bahasnya bahwasanya 

kita rugi dan kamu harus bayar per sekian, itu real 

perusahaan yang tanggung, jadi kontrak itu tidak ada beban 

untuk peternak untuk mengganti kerugian sebab 

sebenarnya posisinya kita sama-sama rugi, dan siapa yang 

mau rugi sebenarnya, sebab itu sudah menjadi Bahasa 

dalam kontrak sebenarnya dan sudah disepakati secara 

Bersama, Cuma terkadang Ketika kita sering mengalami 

kerugian konsekuensinya adalah putus kontrak 

AL Tidak ada denda bagi peternak Ketika mengalami kerugian 

atau gagal panen, sebab kita telah menyepakati perjanjian 

kontrak sebelumnya dengan pihak perusahaan 

 

 

 

 

 
  



 
  

 

REDUKSI DATA 

No. Coding Reduksi 

1. 
AC PT. Japfa Ciomas Adisatwa 

AL 

2. 
AC Kesepakatan antara kedua belah pihak dan kandang harus 

memenuhi kriteria dari perusahaan. AL 

3. 
AC Bibit, Pakan, Obat-obatan, dan Vaksin. 

AL 

4. 

AC Perusahaan akan meninjau dan memantau selama masa 

pemeliharaan ayam broiler dan perusahaan juga nantinya 

yang akan memasarkannya ketika masa panen. 
AL 

5. 

AC Tabung gas, sekam, dan modal cuci gudang. 

AL 

6. 

AC Kita sebagai peternak mulai dari ayam masuk 

memperhatikan kebersihan kandang, suhu, kelembapan 

kandang, dan kondisi cuaca, memberikan minum dan 

makannya dikontrol setiap pagi dan sore 

AL 

7. 

AC 

Seluruh total penghasilan dari penjualan  ayam yang terjual 

dari harga kontrak sebelumnya, lalu perusahaan 

mengurangi total hasil penjualan ayam dengan 

menjumlahkan semua biaya bibit, obat-obatan, vaksin, dan 

pakan, dari hasil total penjualan ayam dengan harga 

kontrak dikurangi dengan semua biaya yang awalnya di 

biayai oleh perusahaan maka hasil penjumlahan dari itulah 

keuntungan yang akan didapatkan oleh peternak 

AL 

8. 

 

 

AC 
Pihak perusahaan dan pihak peternak akan sama- sama 

menanggung beban keru 

AL 



 
  

 

9. 

AC Tidak ada denda bagi peternak Ketika mengalami kerugian 

atau gagal panen 
AL 

 

  



 
  

 

DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 
Kantor kec. Labakkang, Kab. Pangkep 

 

 
Wawancara Bersama bapak Achmad Andriany 

 

 
Kandang ayam milik bapak Achmad Andriany 



 
  

 

 

 
Wawancara Bersama bapak Alisandi 

 

 
Kandang ayam milik bapak Alisandi 
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