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MOTTO 

 

ًرا فَِاَذا ُقِضَيِت الصَّٰلوُة فَانْ َتِشُرْوا ِفى اْْلَْرِض  َه َكِثي ْ ِه َواذُْكُروا اللّٰ َوابْ تَ ُغْوا ِمْن َفْضِل اللّٰ
 لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحْونَ 

 
 

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak agar kamu beruntung." 

(QS. Al-Jumu'ah (62): 10) 
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TRANSLITERASI ARAB 

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi 

karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul 

buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis 

dengan huruf Arab harus disalin dengan huruf latin. Untuk 

menjamin konsisten, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

 k = ك dl = ض d =  د ׳ = ء

 l = ل th =   ط dz =  ذ b = ب

 m = م zh =   ظ r =  ر t = ت

 n = ن ، =   ع z =  ز ts = ث

 w = و gh =   غ s = س j = ج

 h = ه f =  ف sy = ش h = ح

 y = ي q =  ق sh = ص kh = خ

B. Vokal 

  َ    = a 

  َ    = i 

  َ    = u 

C. Diftong 

 Ay = ا ي  

 Aw =  ا و  
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D. Syaddah (   ّ  ) 

 Syaddah  dilambangkan  dengan  konsonan  ganda, 

misalnya  الطّب al-thibb. 

E. Kata Sandang ( ... ال) 

Kata sandang ( ...ال) ditulis dengan  al-…. misalnya الصناعة 

= al-shina‘ah. Al- ditulis dengan huruf  kecil kecuali jikaterletak 

pada permulaankalimat. 

F. Ta’ Marbuthah  ( ة  ) 

Setiap ta’ marbuthah  ditulis dengan “h” misalnya   المعيشة

 .al-ma‘isyah al-thabi‘iyyah =الطبيعية
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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai sistem kerjasama antara 

pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini 

dilatar belakangi dengan adanya suatu kerjasama penangkapan hasil 

laut antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) di Desa 

Bungo yang disebut miyang. Dalam sistem kerjasamanya, juragan 

(pemilik perahu) berkontribusi atas perahu, mesin dan peralatan 

tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan jurag (nelayan) 

berkontribusi atas tenaga dan keahlian. Tetapi di sisi lain, juragan 

(pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut. Penelitian ini bermaksud 

untuk membahas sistem kerjasama antara juragan (pemilik perahu) 

dan jurag (nelayan), kemudian menganalisisnya dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam 

penelitian ini dapat diperoleh dengan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan sistem kerjasama yang 

berlaku antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan). 

Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisa sistem 

kerjasama antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

Dari penelitian dapat dihasilkan temuan yang merupakan hasil 

penelitian sebagai berikut: Pertama, pemahaman para nelayan di Desa 

Bungo dalam membangun kerjasama melautnya yaitu, bagi para 

nelayan pekerjaan melaut yang mereka lakukan dengan nelayan 

lainnya merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah ataupun 

yang lainnya. Para nelayan bekerja dengan penuh kebersamaan dan 

saling tolong menolong dengan satu sama lain. Dalam kerjasama 

melautnya, modal diperoleh dari juragan (pemilik perahu). Juragan 

(pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling berperan penting, dan 

keduanya mempunyai tugas masing-masing dalam bekerja. Nelayan di 
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Desa Bungo melakukan kerjasama melautnya dengan saling adil dan 

jujur dalam bekerja dan berbagi hasil. 

Kedua, sistem kerjasama melaut antara juragan (pemilik 

perahu) dan jurag (nelayan) di Desa Bungo yaitu juragan (pemilik 

perahu) merupakan pemodal, sedangkan jurag (nelayan) hanya 

bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan 

(pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para jurag 

(nelayan). Dengan demikian, juragan (pemilik perahu) dan jurag 

(nelayan) saling bekerjasama dalam melaut. Kerjasama ini dalam 

Islam disebut dengan istilah syirkah. Dalam distribusi pendapatan 

kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari 

hasil kerjasamanya terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran 

melaut (solar dan es batu), dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak 

yang terlibat yaitu juragan (pemilik perahu), jurag (nelayan), dan 

peralatan melautnya. 

 

 

Kata Kunci: Kerjasama (syirkah), Modal, Distribusi Pendapatan, 

Risiko, Juragan (Pemilik Perahu), Jurag (Nelayan) 
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