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ABSTRAK 

 

Layl Nur Layliah, 2015, SKRIPSI, Judul: “Implementasi Akad Profit and Loss 

Sharing (PLS) dalam Sistem Muzara’ah pada Masyarakat 

Pertambakan (Studi di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, 

Kabupaten Gresik)” 

Pembimbing : Fitriyah, S. Sos., MM 

Kata Kunci : Profit and Loss Sharing (PLS), Muzara’ah 

 

Salah satu bentuk implementasi dari ekonomi Islam yakni pada sistem 

bagi hasil. Ada tiga model sistem bagi hasil yaitu profit and loss sharing (PLS), 

profit sharing, dan revenue sharing. Secara teori model PLS yang dipraktikkan di 

bidang  pertanian dan pertambakan adalah muzara’ah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memahami implementasi PLS serta akad yang digunakan dan 

mengetahui persoalan dalam  sistem PLS yang digunakan petani tambak Desa 

Mentaras.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk  

menggambarkan praktik bagi hasil usaha pertambakan. Subyek penelitian petani 

penggarap dan pemilik lahan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, 

observasi langsung, dokumentasi, dan penelitian pustaka. Analisa datanya melalui 

tiga tahap: reduksi data, data display, dan conclusion drawing.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad bagi hasil 

yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras merupakan akad PLS 

dengan model sepuluh persenan yaitu 10% untuk pendego dan 90% untuk juragan 

dihitung dari laba bersih, jika mengalami kerugian ditanggung bersama sesuai 

kontribusi masing-masing dan akad revenue sharing dengan model lima persenan 

yaitu 5% untuk pendego dan 95% untuk juragan dihitung dari total penjualan. 

Keduanya menggunakan sistem muzara’ah karena bibit ikan disediakan oleh 

juragan. Bagi hasil akan dilakukan setelah panen selesai. Model yang banyak 

digunakan dalam masyarakat pertambakan di Desa Mentaras adalah model 5% 

karena untuk meminimalisir ketidakadilan kepada pendego. 
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 المستخلص

 تنفيذ الربح واخلسارة اتفاق مشاركة يف نظامال، العنوان: " جامعي البحث، 5102، ليلية ليل نور
، منطقة شامان، مينرتاس دراسات يف قريةالعلى اجملتمع تربية األحياء ادلائية )مزرعة 

 "(جريسيك
 فطرية ادلاجسرتة   :ةادلشرف

 مزرعة: الربح واخلسارة مشاركة، الرئيسية  كلماتال
 

شكل واحد من تنفيذ لالقتصاد اإلسالمي الذي هو على نظام تقاسم العائدات. هناك 
ثالثة مناذج من نظام تقاسم الربح واخلسارة، تقاسم األرباح وتقاسم العائدات. يف منوذج نظرية الربح 

الدراسة لفهم  وكان الغرض من هذه  .مزرعة واخلسارة اليت متارس يف الزراعة وتربية األحياء ادلائية
تنفيذ استخدام الربح واخلسارة مشاركة والعقد ومعرفة ادلشاكل يف الربح واخلسارة نظام تقاسم 

 .مزارعي األمساك القرية مينرتاس استخدام
هذه الدراسة استخدمت ادلنهج الوصفي النوعي لوصف هذه ادلمارسة لنتائج األعمال تربية ف

األحياء ادلائية. البحث الفالحني ومالك األراضي خيضع. مت مجع البيانات عن طريق ادلقابالت 
 وادلالحظة ادلباشرة، والوثائق، وادلكتبات البحثية. حتليل البيانات من خالل ثالث مراحل: اختزال

 .البيانات، وعرض البيانات، واالستنتاج الرسم
اتفاق  مينرتاس والنتائج أظهرت أن تنفيذ اتفاق تقاسم العائدات بني مزارعي األمساك يف قرية

٪ للقائد حتسب من صايف 01و  لبيندجيو٪ 01تقاسم الربح واخلسارة بعشرة مناذج، وهي مكافأة 
وعقد اإليرادات منوذج تقاسم مع مخسة غيض من ية لالدخل، إذا مت تقاسم اخلسائر وفقا دلسامهة ك

ألن مزرعة  ٪ للقائد حتسب من إمجايل ادلبيعات. كال استخدام نظام02و  لبيندجيو ٪ إىل2
اإلصبعيات اليت تقدمها قائد. وبالنسبة للنتائج أن يتم بعد االنتهاء من موسم احلصاد. وتستخدم 

نتيجة للحد   ٪2 مينرتاس ائية يف جمتمع القرية هو منوذجعلى نطاق واسع يف مناذج تربية األحياء ادل
 .لبيندجيومن الظلم 


