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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Maro (Membagi Hasil) 

Maro adalah perjanjian membagi dua hasil antara pengelola dan 

pemodal (pada masyarakat jawa dan sunda).1 Maro juga bisa disebut dengan 

istilah bagi hasil. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan 

pengelola dana.2 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pengelola dan 

pemodal. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, 

maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu 

pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak.3 

Menurut definisi tersebut sehingga dapat peneliti pahami bahwa 

bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara dua pihak yang melakukan 

perjanjian yaitu pengelola dan pemodal, bagi hasil usaha tersebut dibagi 

masing-masing sesuai dengan perjanjian umumnya dengan pembagian 

50:50.  

 

                                                           
1 KBB. www.lektur.id.com. Diakses pada hari Senin, 22 Juni 2020 pada pukul 20:23 WIB 
2 Ahmad Rofiq. Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.  hlm. 

153 
3Ismail. Perbankan syariah. (Jakarta: Kencana. 2011). hlm. 95   

http://www.lektur.id.com/
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1. Dasar hukum 

a) Al Qur’an 

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al 

Qur’an maupun sunnah namun karena bagi hasil atau Maro merupakan 

kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran 

pokok syari’ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi islam. Bagi 

hasil atau Maro lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan 

usaha. Maka terlihat dalam ayat tersebut: 

م َا ٰ  َا مُت ْت  م مإ ماَّل  انت عا م  ملاك ممباه يماة مٱْل  َ ت  ف و۟امب ٱل ع ق ود مۚمأ ح  َانت وَٰٓ۟امأاو  مءاا تُّها مٱل ذ ُنا ُا َٰٓأُا
  ُ د َا مُ رُ  ك م م َ   ٰمٱلص ي د مواأانْ م مح ر ٌممۗمإ ن مٱلَ هامُاح  مَ ح   عاَاي ك م مغايت را

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 

(Q. S. Al-Maidah ayat:1).4 

إن مربكمُعَممانكمتقوممادن ٰمَنمثَثيماليلمونصفهموثالثهموط ئفةمَنمالذُنم
والَهمُقدرماليلموالنه رمعَممانملنمتحصوهمفْ بمعَيكممفقرءوامَ متيسرممَعك

َنمالقرانمعَممانمسيكونمَنكممَرض ٰمواخرونمُضربونمف ٰمااَّلرضمُبْغونمَنم
ةمواقيموامالصالممفضلمالَهمواخرونمُق تَونمف ٰمسبيلمالَهمف قرءوامَ تيسرمَنه

سكممَنمخيرمتجدوهمعندمواتوامالزك ةمواقرضوامالَهمقرض محسن مَو متقدَواماَّلنف
 الَه

لم:م (م٠٢هومخيرمواعظمماجرامواسْغفروامالَهمإنمالَهمغفورمرحيم.م)مالمَز  
Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

                                                           
4 Departemen Agama RI. Al-qur’an dan Terjemah (Syamil Quran). (Bandung: PT. Sigma 

Eksamedia. 2009) hlm. 106 
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malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi 

keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orangorang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan orangorang yang lain lagi berperang di jalan 

Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan 

Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman 

kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu 

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 

Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. 

Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Muzammil:20).5 

 

b) hadits 

عنمص ملحمبنمسهيبمعنمابيهمق لم:مق لمرسولمالَهمصَ ٰمالَهمعَيهموسَم.م
رواهمموالمق مرضةموامخالمطمالبرمب مالشعيرم)مثالثمفيهنمالبرمكةمالبيعمال ٰماجل

 ابنمَجهم(
Artinya:  ”Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah SAW bersabda 

”tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual-beli secara 

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).6  

 

Islam mensyariatkan akad kerja sama atau Mudharabah untuk 

memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun 

tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak 

memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan 

mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar 

mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. (investor) 

                                                           
5 Mahmud Yunus. Terjemah Al-Qur’an Al-Karim. (Bandung: PT. Alma’arif, 1967). Hlm. 

518 
6 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002). hlm. 138 
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memanfaatkan keahlian (pengelola) dan (pengelola) memanfaatkan 

harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah 

Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan menolak kerusakan.7 

2. Syarat dan Prinsip Bagi Hasil 

Syarat bagi hasil dalam Islam antara lain, yaitu: 

1.) Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya; 

2.) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang; 

3.) Hendaknya diketahui secara jelas; 

4.) Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi 

pemodal dan pengelola; 

5.) Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga 

hendaknya dibagikan dalam bentuk persentase yang sesuai dengan 

kesepakatan pada waktu akad.8 

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul 

yang keluar dari orang yang memiliki  keahlian.9 Dari uraian ini penulis 

dapat menyimpulkan rukun mudharabah yaitu pemilik pemodal, orang 

bekerja ijab dan kabul, mengelola harta sehingga menghasilkan keuntungan. 

                                                           
7 Kholid Syamhudi. Artikel Ekonomi Syariat. Mengenal Sistim Mudharabah. Diakses 

pada Tanggal, 19 juni 2020 pada pukul 15:12. 
8 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013). hlm. 125  
9 Abdul Aziz Dahlan.  et al. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove. 

1997). hlm. 195 
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Syarat-syarat sah kerjasama berhubungan dengan rukun-rukun 

kerjasama mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sahnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Modal atau barang  yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila 

barang itu berbentuk  emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan 

atau barang dagangan lainnya, kerjasama mudhorobah tersebut batal. 

2. Bagi orang yang melakukan aqad disyaratkan mampu 

melakukan tasharuf, maka dibatalkan aqad anak-anak yang masih kecil, 

orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 

yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan 

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola pemilik modal harus 

jelas persentasenya, umpamanya setengah, spertiga, atau seperempat. 

5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini 

kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul 

dari pengelola. 

6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 

harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, 

sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering 

menyimpang dari tujuan aqad mudharabah ada persyaratan-

persyaratan, maka mudharabah tersebut akan menjadi rusak (fasid) 
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menurut pendapat al-Syafi’i dan Malik, sedangkan menurut Abu 

Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah. 

 

B. Hukum Perjanjian Bagi Hasil 

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat 

norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan 

perilaku manusia, untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah 

terjadinya kekacauan.10 

Hukum merupakan refleksi atau cerminan ideologi yang dianut oleh 

suatu negara. Cerminan ini  terlihat dari ide ataupun nilai yang termuat pada 

keluaran produk hukum yang harus bercorakkan ideologi yang dianut 

negara tersebut. Dalam posisi idealnya, di Indonesia seharusnya Pancasila 

sebagai ideologi mempengaruhi muatan peraturan perundangundangan 

yang ada dan sekaligus memberikan ruang berlakunya normanorma yang 

hidup dalam masyarakat lokal selama tidak bertetangan dengan Pancasila. 

Bila diperhatikan dari perspektif ajaran Stufenbau des Recht yang 

merupakan teori Adolf Merkl yang dikembangkan dari lebih lanjut dalam 

teori hukum murni Hans Kelsen, posisi Pancasila sama sekali tidak dapat 

disebutkan sebagai ideologi dikarenakan hukum dalam pandangan ini 

dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, 

                                                           
10 https://Cerdika.com/hukum/  diakses kamis 20 februari 2019  pukul 22.40 WIB 

https://cerdika.com/hukum/
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politis  dan sebagainya‖ dan sama sekali terlepas dari das sein kenyataan 

sosial.11 

Perjanjian bagi hasil UU RI No. 2 Tahun 1960 pasal 1c yang 

berbunyi: pejanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga 

yang diadakan antara pemilik atau satu pihak (pengelola) berdasarkan 

perjanjian mana pengelola diperkenankan oleh pemodal, dengan pembagian 

hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 3 ayat 1 ditur agar perjanjian 

dilakukan secara tertulis dan dibuat oleh pemodal dan pengelola.12 

 

C. Etika Bisnis Islam 

1. Definisi Etika Bisnis Islam 

Etika adalah filsafat moral yang membicarakan sikap dan 

perbuatan yang baik dan buruk. Etika berasal dari kata yunani 

“ethos” yang berarti adat, kebiasaan atau cara bertindak.13 Etika 

menyelediki dasar semua norma moral. Menurut umat islam dasar itu 

terletak dalam keimanan tauhid yang mengesakan tuhan dan kepatuhan 

kepadanyaseperti yang terdapat pada syariat islam. 

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral moral 

consciousness yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu.14 Yaitu 

                                                           
11 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. (Citra 

Adytia Bakti: Bandung. 2004)  hlm. 61    
12 https://ngada.org/uu2-1960.htm  

13Hasan Baihaqi. Etika Bisnis Islam. (Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta. 

2006) hlm. 5. 
14 Faisal Badroen. Suhendra. M. Arief Mufrani. Ahmad D. Bashori.  Etika Bisnis dalam 

Islam. (kencana: Jakarta. 2007) hlm. 5. 

https://ngada.org/uu2-1960.htm
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suatu keadaan dimana seseorang merasa salah apabila telah melakukan 

hal-hal yang dirasa itu tidak benar atau tidak melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa etika adalah sebuah norma-norma yang harus 

dilakukan oleh semua orang agar tidak melakukan penyimpangan dan 

berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa, Etika bisnis adalah tata cara, norma-norma atau 

kaidah  yang baik dalam melakukan bisnis. Dalam islam bisnis yang 

pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan 

Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan 

semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi 

bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung 

jawab pribadi dan sosial  masyarakat, Negara dan Allah SWT. 

2. Etika Bisnis Islam dalam Al-quran dan Hadits 

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) 

dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari 

keutungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah 

mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan 

oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari 

usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang 

wajar dan diridhai oleh Allah SWT. 

Al-Quran dan Hadits didalamnya mencakup sekumpulan aturan-

aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilakn 
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kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di 

akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ام َاه يدا م ئت منا مب كا مۖمواج  ه م  مأامنف س  امعاَاي ه ممَ  ن  َاه يدا مأ َ ٍةم مف  ٰمك ل   واُتاو مامنتابت عاث 

م راى  ماةامواب ش  ٍءمواه داىمواراح  َا ٰ  م يا نا مل  ك ل   مت بت  مٱل ك ْا با مها َٰٓؤ اَّلآَٰء مۚموانتاز ل نا معاَاي كا عاَا ٰ 

َ م ينام  ل َ م س 
Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-

tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl : 89).15 

Nabi Muhammad SAW memperinci ayat diatas dengan hadits sebagai 

berikut: 

راُ ن م ف ي ك م م تتاراك ت م ُّو ا لان م أاَ  ْ م م َا  تاض   راس و ل ه م س ن ةام وام الَه م ك ْا بام : ب ه ما  تاماس ك 
Artinya: “Telah kuwariskan kepadamu dua hal, yang jika kamu tetap 

berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu 

kitab Allah dan sunnahku.” (Bukhari Muslim) 

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam 

mengajarkan beberapa etika dalam melakukan bisnis, sebagai berikut:16  

                                                           
15 Departemen Agama RI. Syamil Quran Edisi Fadhilah. (Syamil quran:Bandung. 2011) 

hlm. 277. 
16 Husain Syahatah dan Siddiq M. Al-Amin Adh Dharir. Transaksi dan Etika Bisnis Islam. 

(Visi Insani Publishing: Jakarta. 2005) hlm. 111 
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a. Jujur dalam takaran dan timbangan. 

b. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits 

Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga  jelas baiknya. 

c. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya 

keberkahan jual beli, jika seseorang  menjual barang yang cacat yang 

disembunyikan cacatnya. 

d. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan 

pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. 

e. Longgar dan bermurah hati. 

f. Jangan menyaingi kawan. 

g. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-

meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan pencatatan 

hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu 

pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf: “hai orang-orang 

yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang 

ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang 

penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. 

Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah 

diajarkan oleh Allah kepadanya”. 

h. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman: “Allah 

menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan 

Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkang dalam 

bergelimang dosa”. 
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i. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat 

barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu 

cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. 

Selain itu, dipaparkan secara sederhana beberapa prinsip-

prinsip etika bisnis dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh setiap 

muslim yang akan melakukan kegiatan berbisnis, yaitu:17 

1) Keesaan 

Seperti direfleksikan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi 

vertical islam. Konsep keesaan ini menggabungkan kedalam sifat 

homogeny semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan 

seorang muslim yakni: ekonomi, politik, agama dan masyarakat, 

serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. 

2) Keseimbangan 

Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium) menggambarkan 

dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni 

segala sesuatu di alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari 

sekedar karakteristik alam, dimana ia merupakan karakter yang 

harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. 

Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan allah 

ketika ia menyebut kaum muslim sebagai ummutun wasatun. Untuk 

menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka 

                                                           
17 Muhammad. Etika Bisnis Islam. (Akademi Manajemen Perusaan YKPN: 

Yogyakarta.  2004) hlm. 5 
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yang tak berpunya, allah menekankan arti penting sikap saling 

memberi dan tidak berperilaku yang berlebih-lebihan. Pada 

keseimbangan merupakan konsep yang menunjukkan adanya 

keadilan sosial. 

3) Kehendak bebas 

Kehendak bebas (Free Will) yakni manusia mempunyai suatu 

potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena 

kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas 

yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan 

prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. 

Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan 

kepentingan individu telebih lagi pada kepentingan umat. 

4) Tanggung jawab 

Tanggung Jawab (Responsibility) terkait erat dengan tanggung 

jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan 

dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. 

Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang 

dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung 

jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada 

manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun 

hukum non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya. 
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5) Kebajikan (ihsan) 

Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan 

meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Kelima prinsip 

tersebut secara operasional perlu didukung dengan suatu etika bisnis 

yang akan menjaga prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud. 

 

3. Perbedaan Etika Bisnis Islam Dengan Yang Lain 

Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar 

dibanding sistem etika barat. Pemaparan pemikiran yang melahirkan 

sistem etika di Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang 

dinamis dengan cirinya yang  berubah-ubah dan bersifat sementara 

sesuai dinamika peradaban yang dominan. 

Lahirnya pemikiran etika biasanya didasarkan pada pengalaman 

dan nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya. Pengaruh ajaran agama 

kepada model etika di Barat justru menciptakan ekstremitas baru dimana 

cenderung merenggut manusia dan keterlibatan duniawi dibandingkan 

sudut lain yang sangat mengemukakan rasionalisme dan keduniawian. 

Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antar manusia 

dengan Penciptanya. Kehidupan totalitas duniawi dan ukhrawi dengan 

berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-Qur’an dan Hadis. 
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Berikut penjabaran perbedaan tentang etika bisnis islam dengan yang 

lain:18  

1) Etika Dalam Perspektif Barat: Dalam sistem etika Barat ini, ada tiga 

teori etika yang akan dibahas, antara lain : 

a) Teleologi 

Teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan 

John Stuart Mill ini mendasarkan pada dua konsep yakni: 

Pertama,  konsep Utility (manfaat) yang kemudian disebut 

Utilitarianisme. Artinya, pengambilan keputusan etika yang ada 

pada konsep ini dengan menggunakan pertimbangan manfaat 

terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Dengan kata 

lain, sesuatu yang dinilai benar adalah sesuatu yang 

memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang 

berbahaya bagi banyak pihak. Maka, sesuatu itu dinilai sebagai 

perbuatan etis ketika sesuatu itu semakin bermanfaat bagi 

banyak orang.  

Dan kedua, teori Keadilan Distribusi Distribitive 

Justice atau keadilan yang berdasarkan pada konsep Fairness. 

Inti dari teori ini adalah perbuatan itu dinilai etis apabila 

menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa berdasarkan 

                                                           
18 Faisal Badroen. Suhendra. M. Arief Mufrani. Ahmad D. Bashori, Etika Bisnis dalam 

Islam (Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2006) Hlm. 27. 



24 
 

 

pada konsep Fairness. Yakni konsep yang memiliki nilai dasar 

keadilan. 

Dalam hal ini, suatu perbuatan sangat beretika apabila 

berakibat pada pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan 

beban, sehingga konsep ini berfokus pada metode distribusinya. 

Distribusi sesuai bagiannya, kebutuhannya, usahanya, 

sumbangan sosialnya dan sesuai jasanya, dengan ukuran hasil 

yang dapat meningkatkan kerjasama antar anggota masyarakat. 

b) Deontologi 

Teori yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ini 

mengatakan bahwa keputusan moral harus berdasarkan aturan-

aturan dan prinsip-prinsip universal, bukan “hasil” atau 

“konsekuensi” seperti yang ada dalam teori teleologi. Perbuatan 

baik bukan karena hasilnya tapi mengikuti suatu prinsip yang 

baik berdasarkan kemauan yang baik. 

Dalam teori ini terdapat dua konsep, yaitu : Pertama, 

Teori Keutamaan Virtue Ethics. Dasar dari teori ini bukanlah 

aturan atau prinsip yang secara universal benar atau diterima, 

akan tetapi apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup. 

Dasar dari teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia 

saja, akan tetapi seluruh manusia sebagai pelaku moral. 

Memandang sikap dan akhlak seseorang yang adil, jujur, mura 

hati, dan lain sebagainya sebagai keseluruhan. Kedua, Hukum 



25 
 

 

Abadi Eternal Law, dasar dari teori ini adalah bahwa perbuatan 

etis harus didasarkan pada ajaran kitab suci dan alam. 

c)  Hybrid 

Dalam teori ini terdapat lima teori, meliputi : 

1) Personal Libertarianism 

Dikembangkan oleh Robert Nozick, dimana 

perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi 

kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan 

kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada 

diketahui untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya 

bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi 

kebebasan individu. 

2) Ethical Egoism 

Dalam teori ini, memaksimalisasi kepentingan 

individu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang 

bersangkutan. Kepentingan ini bukan harus berupa barang 

atau kekayaan, bisa juga berupa ketenaran, keluarga bahagia, 

pekerjaan yang baik, atau apapun yang dianggap penting 

oleh pengambil keputusan. 

3) Existentialism 

Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Jean-

Paul Sartre. Menurutnya, standar perilaku tidak dapat 

dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar 
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salah ataua benar-benar benar atau sebaliknya. Setiap orang 

dapat memilih prinsip etika yang disukai karena manusia 

adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi. 

4) Relativism 

Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif, 

jawaban dari etika itu tergantung dari situasinya. Dasar 

pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal 

untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu 

mempunyai kriteria sendiri-sendiri dan berbeda setiap 

budaya dan negara.  

5) Teori Hak (right) 

Nilai dasar yang dianut dalam teori in adalah 

kebebasan. Perbuatan etis harus didasarkan pada hak 

individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu 

memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. 

 

2) Etika dalam Perpektif Islam 

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai 

bagian dari peradaban. Dalam hal ini, etika dengan agama berkaitan 

erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan 

perilakunya. Jika barat meletakkan “Akal” sebagai dasar 

kebenarannya. Maka, Islam meletakkan “Al-Qur’an” sebagai dasar 

kebenaran. 
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Berbagai teori etika Barat dapat dilihat dari sudut pandang Islam, 

sebagai berikut : 

a) Teleologi Utilitarian dalam Islam adalah hak individu dan 

kelompok adalah penting dan tanggungjawab adalah hak 

perseorangan. 

b) Distributive Justice dalam Islam adalah Islam mengajarkan 

keadilan. Hak orang miskin berada pada harta orang kaya. Islam 

mengakui kerja dan perbedaan kepemilikan kekayaan. 

c) Deontologi dalam Islam adalah Niat baik tidak dapat mengubah 

yang haram menjadi halal. Walaupun tujuan, niat dan asilnya 

baik, akan tetapi apabila caranya tidak baik, maka tetap tidak 

baik. 

d) Eternal Law dalam Islam adalah Allah mewajibkan manusia 

untuk mempelajari dan membaca wahyu dan ciptaanNya. 

Keduanya harus dilakukan dengan seimbang, Islam mewajibkan 

manusia aktif dalam kegiatan duniawi yang berupa muamalah 

sebagai proses penyucian diri. 

e) Relativisme dalam Islam adalah perbuatan manusia dan nilainya 

harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip 

konsultasi dengan pihak lain sangat ditekankan dalam Islam dan 

tidak ada tempat bagi egoisme dalam Islam. 

f) Teori Hak dalam Islam adalah menganjurkan kebebasan 

memilih sesuai kepercayaannya dan menganjurkan 
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keseimbangan. Kebebasan tanpa tanggungjawab tidak dapat 

diterima. Dan tanggungjawab kepada Allah adalah hak individu. 

 

4.  Praktek Etika Bisnis Islam 

Contoh nyata praktek etika bisnis islam adalah sebagai berikut: 

Seorang penjual sayuran, dimana penjual tersebut membedakan 

antara sayuran yang sudah tidak segar/lama dengan sayuran yang masih 

baru. Hal ini terlihat jelas bahwa etika bisnis islam mengajarkan tentang 

mutu barang yang dijual belikan. Sayuran yang sudah layu/lama dengan 

sayuran yang masih segar akan tentunya berbeda mutu sehingga berbeda 

pula harganya. Maka dari itu penjual tidak boleh mencampurkan 

sayuran yang sudah layu dengan yang masih segar kemudian dijual 

sesuai dengan harga sayuran segar. 

Selain itu contohnya adalah seorang pedagang beras. Dalam 

berjualan seorang pedagang harus membedakan beras sesuai dengan 

jenis dan harganya. Beras dengan jenis yang berbeda tidak boleh 

dicampur jadi satu dan dijual dengan harga yang sama. Begitu juga 

dengan penjual minyak goreng (minyak kelapa). Pedagang minyak 

goreng selalu membedakan antara minyak goreng A dengan minyak 

goreng B dan biasanya harganya juga berbeda sesuai dengan jenisnya. 

Mereka tidak mencampur minyak tersebut dan menjualnya dengan 

harga satu jenis. 
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5. PERBEDAAN ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN 

KONVENSIONAL 

Dari bebrapa paparan diatas ada beberapa poin yang dapat 

membedakan etika bisnis islam dengan etika bisnis konvensional. Agar 

lebih jelas kami paparkan dengan bagan sebagai berikut: 

NO PERBEDAAN ETIKA BISNIS 

ISLAM 

KONVENSIONAL 

1. Sumber Al-Quran dan Al-

Hadits 

Daya fikir Manusia 

2. Motif Ibadah Mencari keuntungan 

3. Paradigma Syariah Pasar 

4. Landasan Falah Utiliti individualisme 

5. Pondasi Dasar Muslim Manusia bisnis 

 

D. Penelitian Terdahulu  

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu 

diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan praktik maro 

diantaranya yaitu: 

1. Arief setyawan NIM: H0303057 “Analisis usaha penggemukan sapi 

sistem mudharabah (kasus antara bmt al amiin dengan peternak di 

desa denggungan kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali)” 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui latar belakang dan 

motivasi dilakukannya usaha penggemukan sapi, mengetahui akad 

kerjasama usaha penggemukan sapi, mengetahui besarnya biaya yang 
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terbayarkan, penerimaan, dan pendapatan peternak dari usaha 

penggemukan sapi, mengetahui besarnya R/C dan mengetahui besarnya 

resiko usaha penggemukan sapi sistem mudharabah di desa 

Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Latar 

belakang kerjasama usaha penggemukan sapi sistem mudharabah 

adalah BMT Al Amin menghimpun dana dari anggota dalam bentuk 

simpanan berjangka yang penyalurannya ke sektor usaha riil dengan 

jangka waktu tertentu. Salah satu yang dilirik adalah kerjasama usaha 

penggemukan sapi dengan sistem mudharabah.19 

Perbedaannya adalah: dalam skripsi ini menggunakan kerjasama 

mudhorobah antar lembaga dengan perorangan. Sehingga dana yang 

dihimpun dari keuntungan pinjaman nasabah diputar untuk melakukan 

kerjasama maro. Sedangkan dalam skripsi yang peneliti ambil mengenai 

maro dalam kerjasama perjanjian bagi hasil dan dalam etika bisnis 

islam. 

2. Riska Sumarti “PRAKTIK BAGI HASIL NGADAS SAPI 

ANTARA PEMILIK DAN PEMELIHARA DI DESA LANGKO 

KECAMATAN LINGSAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 

Tentang praktik bagi hasil ngadas sapi antara pemilik dan pemelihara di 

desa langko kecamatan lingsar. Penelitian ini dilakukan karena dalam 

                                                           
19 Arief setyawan. Analisis usaha penggemukan sapi sistem Mudharabah (kasus antara 

BMT Al Amin dengan peternak di Desa Denggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). 

(Surakarta:UNS. 2009) hlm. 85 
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praktik bagi hasil ngadas sapi pada awalnya dilakukan antara pemilik 

dan pemelihara saling memanfaatkannya satu sama lain. Masyarakat 

desa langko mayoritasnya beragama Islam, sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani dan pemroduksi tempe, akan tetapi hasil 

pertanian dan produksi tempe dirasakan masyarakat hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mereka tidak 

mempunyai tabungan apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan 

dana yang cukup besar. Atas dasar inilah bagi hasil ngadas sapi 

dilakukan masyarakat desa langko. Disatu sisi pemilik sapi dapat 

mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa bersusah payah. Disisi 

lain pemelihara dapat memiliki investasi atau tabungan yang suatu saat 

kedepan akan Ia peroleh.20 

Perbedaannya adalah: dalam skripsi ini menegaskan bahwa ngadas sapi 

dalam perspektif ekonomi islam atau bagi hasil dilakukan semata mata 

untuk saling memanfaatkan dan meningkatkan modal pemodal tanpa 

bersusah payah. Sedangkan dalam skripsi yang peneliti ambil mengenai 

maro dalam kerjasama perjanjian bagi hasil dan dalam etika bisnis 

islam.  

 

 

                                                           
20 Rika Sumarti. Praktik bagi hasil ngadas sapi antara pemilik dan pemelihara di desa 

langko kecamatan lingsar perspektif ekonomi islam. (Mataram:UIN Mataram. 2017) hlm. 93 
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3. Abadi A. Fairuz “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

KONSEP PARON DALAM KERJASAMA PENGGEMUKAN 

SAPI DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR 

KABUPATEN BANGKALAN”. Dalam prakteknya, Kerjasama paron 

penggemukan sapi tersebut dilakukan oleh kedua pihak antara Taufiq 

dan Ahmadi, kerjasama tersebut diawali dengan pemberian modal 

sebesar Rp. 25.000.000 oleh Taufiq kepada Ahmadi, kemudian modal 

tersebut dibelikan 2 ekor sapi. Kemudian sapi tersebut dirawat oleh 

Ahmadi selama 3 bulan, dan keuntungan tersebut disepakati akan dibagi 

dua dengan prosentase 50%:50% di akhir akad, setelah sapi tersebut 

dijual kemudian Taufiq diberikan uang sebesar Rp. 26.770.000 oleh 

Ahmadi dari jumlah penjualan sapi sebesar Rp. 30.250.000. Dalam 

penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa akad mudharabah dalam 

kerjasama penggemukan sapi tersebut terdapat ketidakjelasan dalam 

pembagian keuntungan yang diperoleh oleh Taufiq, dan hal tersebut 

bertentangan dengan syarat sah mudharabah itu sendiri dan 

menyebabkan akad tersebut menjadi fasid.21 

Perbedaannya adalah: penelitian ini ditinjau dalam hukum islam dan ada 

kesepakatan batas waktu dalam kerjasama, serta tidak adanya kejelasan 

pembagian hasil untuk keuntungan sehingga menjadi fasad. Sedangkan 

                                                           
21 Abadi A. Fairuz. analisis hukum islam terhadap konsep paron dalam kerjasama 

penggemukan sapi di desa batah barat kecamatan kwanyar kabupaten bangkalan. 

(Surabaya:UINSA. 2015) hlm. 66 
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dalam skripsi yang peneliti ambil mengenai maro dalam kerjasama 

perjanjian bagi hasil dan dalam etika bisnis islam. 

4. Berkah Subaiti. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

KERJA SAMA GADUH SAPI DI DESA LEMBUPURWO 

KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN” 

Model kerja sama gaduh sapi yang dilakukan menggunakan dua system 

yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam 

praktik kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, 

Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni 

menggunakan akad muḍārabah muţlaqah. Gaduh merupakan sistem 

bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau 

sepertiga dari hasil untuk menggaduh (KBBI, 2012: 404). Kerjasama 

gaduh sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo. 

Gaduh sering dilakukan pada masyarakat peternak baik sapi maupun 

kambing dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dengan pemilik 

sapi. Mekanisme gaduh sapi telah terbukti, sangat membantu  

peternakan yang kurang mampu karena dapat menompang kebutuhan 

ekonomi, keadaan demikian didukung oleh kondisi Desa Lembupurwo 

dengan keadaan desa yang subur, sehingga masyarakat tidak merasa 

kesulitan dalam mencari pakan ternak (Sanjaya, 2015:19). Tujuan kerja 

sama gaduh bagi pemilik hewan ternak adalah untuk investasi  dan 

tujuan dari pihak pengelola memelihara hewan ternak adalah untuk 

memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi kerja sama 
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gaduh merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah 

pihak.22 

Perbedaannya adalah: penelitian ini menggunakan tinjauan hukum 

islam. Sedangkan dalam skripsi yang peneliti ambil mengenai maro 

dalam kerjasama perjanjian bagi hasil dan dalam etika bisnis islam. 

                                                           
22 Berkah subaiti. Pandangan hukum islam terhadap kerja sama gaduh sapi di desa 

lembupurwo kecamatan mirit kabupaten kebumen. (Purwokerto:UMP. 2019) hlm. 67-85 


