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Judul skripsi : Tinjauan hukum syariah tentang praktik bagi hasil pada   

pengelolaan lahan oleh penggarap lahan oleh penggarap dengan 

pemilik lahan persawahan.(studi kasus Desa Lalabata Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru 

 

             Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang 

ada di desa Lalabata kec. Tanete Rilau Kabupaten Barru, serta untuk mengetahui 

pandangan syariat islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan di desa Lalabata kecamatanTanete Rilau Kabupaten Barru, dan 

mengetahui faktor yang mendorong masyarakat desa Lalabata melakukan bagi hasil 

pertanian (sawah) dan juga mengetahui pengaruh bagi hasil tersebut terhadap 

pendapatan masyarakat desa Lalabata. 

   Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif, dan data yang digunakan ada 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait, yaitu para petani 

(pengelola)dan pemilik lahan di desa Lalabata kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang 

dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran, maupun dari 

wabsite. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, 

wawancara, langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi. 

   Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di desa Lalabata kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang 

perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari 

kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan di lakasanakan oleh kedua 

belah pihak dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai yang dianjurkan oleh 

syariat islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerja sama adalah 

kondisi desa Lalabata yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang 

mengelola, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk kerja 

sama dengan pengelola atau petani, dan faktor ketidak tahuan terntang pertanian. 

Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada pengelola 

(petani) yang telah bekerja sama dengannya dan memberikan sesuai dengan hasil 

kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para pengelola 

(petani) agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang di amanahkan dan 

disepakati dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik 

lahan. 
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