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ABSTRAK
Intan Mariska Aretra : Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada
UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu
Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam
Perspektif Fiqih Muamalah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek pengupahan borongan yang
terjadi di UD Cahaya Niaga, yang mana pemilik menetapkan upah untuk 1 buah
roti dengan Rp.85 sedangkan upah yang diberikan oleh kepala borong roti goreng
kepada anggota borongan berdasarkan berapa banyak giling adonan roti dalam
sehari tetapi ia tidak mengatakan berapa penetapan untuk setiap giling roti. Dan
terdapat perbedaan upah yang diterima oleh 2 orang pekerja diantara 5 pekerja
lainnya yang diberikan oleh kepala borong. Dalam penelitian ini penulis
memfokuskan kepada pemberian upah yang diterapkan oleh kepala pemborong
kepada para anggota borongannya. Dimana penerapan upah tersebut ditinjau
dalam fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab latar belakang
masalah peneliti yaitu bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti
pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai dan bagaimana penerapan sistem upah
borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai dalam perspektif
fiqih muamalah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data
melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam
penelitian ini sampel yang dijadikan responden sebanyak 18 orang yang terdiri
dari 1 orang pemilik dan 17 orang pekerja dengan teknik total sampling. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder. Adapun sumber data primernya dari pihak pemilik UD Cahaya
Niaga dan pekerja (buruh) roti, sedangkan sumber data sekundernya dari bukubuku atau kepustakaan, baik itu yang berkaitan tentang muamalah, metodologi
maupun upah. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif
kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam
pemaparan dan penjelasan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, jika ditinjau dalam
fiqih muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga
belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena
salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu
ujrah (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan
tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng
kepada anggota borongannya dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan upah
masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang mengharuskan keadilan dan
kelayakan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh
pengusaha atau pemberi kerja dan buruh atau pekerja serta pemerintah. Ijarah
atau upah mengupah sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari
karena dengan adanya akad ijarah, rasanya mustahil bisa hidup berkecukupan
tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa
pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak
yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan,
serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan
agama.1
Upah memegang peranan yang sangat penting dan memberikan arti
yang khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan
dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.2
Penetapan serta pelaksanaan upah yang baik merupakan salah satu
aspek penting dalam kerja sama pengusaha atau pemborong dengan pekerja.
Upah menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat upah juga
merupakan penentu cepat atau lambatnya pekerjaan tersebut. Upah merupakan
salah satu factor dalam meningkatkan semangat pekerja sehingga dapat
mempercepat pekerjaan selesai.
1

Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30.
Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), h. 108.
2

1

2

Salah satunya yaitu UD Cahaya Niaga yang berada di jorong Kawai
merupakan UD yang telah berdiri sejak tahun 2008. UD Cahaya Niaga
bergerak dalam bidang produksi roti. Dalam satu hari industri rumahan ini
dapat memproduksi hingga 10.000 buah roti.
UD Cahaya Niaga memproduksi dua macam jenis roti, yaitu roti
goreng dan roti roti panggang, yang masing-masing jenis roti tersebut di
kerjakan oleh dua kelompok borong yang berbeda. UD Cahaya Niaga ini
menggunakan sistem borongan hasil dalam menentukan jumlah upah yang
harus dibawa pulang oleh pekerja. Pengupahan akan diberikan kepada pekerja
saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaan dengan mengalikan berapa jumlah
hasil yang dihasilkan.3
Dengan menerapkan pengupahan pekerja dengan cara upah borongan
maka upah dihitung berdasarkan berapa buah roti yang di produksi oleh buruh
borongan tersebut. Pekerjaan borongan adalah jenis pekerjaan yang dihitung
secara keseluruhannya, maksudnya pekerjaan itu tidak dihitung secara satupersatu, akan tetapi dihitung menurut hasil dari waktu yang telah disepakati
dan dibayarkan di akhir.
UD Cahaya Niaga memiliki pesanan roti yang beragam setiap hari,
artinya roti yang di produksi oleh buruh borongan sesuai dengan berapa
permintaan pesanan. Jika dalam sehari mendapat pesanan sebanyak 5000 buah
roti, maka buruh borong harus menyelesaikan pada hari itu sebanyak
permintaan yang telah dipesan. Di UD Cahaya Niaga tidak ada pembatasan
3

Mahdalena, Pemilik UD Cahaya Niaga, Wawancara, Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek
Kecamatan Lintau Buo Utara, 13 September 2019.
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jam kerja. Jadi pemilik UD Cahaya Niaga hanya mengetahui bahwa roti pada
hari itu harus selesai sebanyak 5000 roti, jika buruh borong dapat mengerjakan
dengan cepat pembuatan roti tersebut maka semakin cepat jam pulang kerja
para buruh, namun jika pengerjaan roti belum selesai, maka harus diselesaikan
sampai roti yang diproduksi memenuhi jumlah pesanan yang telah ditetapkan
walaupun sampai tengah malam.4
Salah satu jenis roti yang diproduksi oleh UD Cahaya Niaga yaitu roti
goreng. Dalam kelompok borong roti goreng terdapat 10 orang pekerja, yang
terdiri dari 2 kepala borong. Dalam memproduksi jenis roti ini, ada beberapa
tahap pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok borong. Pekerjaan
pertama yaitu menimbang adonan sesuai resep, ini dilakukan oleh 1 orang
buruh. Kemudian mengaduk adonan dengan menggunakan mesin, pekerjaan
ini dilakukan oleh 2 orang kepala borong dikarenakan mesin yang digunakan
ada dua buah. Kemudian menggiling adonan dengan takaran 15 kg dan
membaginya ke beberapa kanso (wajan) untuk dicetak oleh para buruh. Dalam
satu kali giling adonan roti seberat 15 kg dapat menghasilkan 46 hingga 48
buah kanso (wajan). Dalam 1 kanso (wajan) dapat memuat hingga 20 buah
roti.5
Dalam pembagian upah buruh borong ini ternyata pemilik memberikan
upah borongan kepada kepala borong dan kepala borong yang akan
membagikan kepada buruh yang lain. Berdasarkan wawancara yang penulis
lakukan dengan salah seorang buruh roti goreng, penulis menemukan bahwa
4

Ibid.
Fitriyani, Buruh Borong Roti Goreng UD Cahaya Niaga, Wawancara, Di Jorong Kawai
Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, 20 September 2019.
5

4

upah yang diberikan oleh kepala borong berdasarkan berapa banyak giling roti
dalam sehari. Dimana satu giling roti itu terdapat 15 kg adonan roti. Satu
giling roti dihargai dengan Rp.3.100 hingga Rp.3.900. Jika dalam satu hari
terdapat 165 kg, maka terdapat 11 kali giling adonan roti. Maka para buruh
roti yang bertugas mencetak roti di upah dengan Rp. 38.500, buruh yang
bertugas mencetak roti itu terdapat 7 orang. Jika dilihat dalam pekerjaan yang
dilakukan, maka upah yang diterima setiap buruh adalah sama. Namun
ternyata yang menerima upah yang sama hanya 5 orang buruh, dua orang
buruh lagi itu dibedakan harga upahnya dengan alasan sebagai kepala rumah
tangga dan satu orang lagi karena sudah terbisa membuat roti dari dahulu.
Salah satu buruh roti tersebut juga mengatakan bahwa kepala borong tidak
mengatakan berapa penetapan untuk setiap roti, sedangkan dari pemilik iru
menetapkan 1 buah roti dihargai dengan Rp. 85.
Berdasarkan konsep dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai sistem penerapan upah para buruh roti
dalam islam dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
memenuhi kebutuhan pekerja.
Dari penjelasan diatas maka penelitian ini berjudull “Penerapan
Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong
Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam
Perspektif Fiqih Muamalah.”
Penulis memilih meneliti di UD Cahaya Niaga karena home industry
ini merupakan salah satu home industry yang memproduksi roti yang

5

berkualitas dan menerapkan upah borongan pada buruh atau pekerjanya. Dan
juga masyarakat yang merupakan mayoritas beragama Islam.

B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topic
yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang
akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada praktek pembayaran
upah borongan buruh roti dalam perspektif fiqih muamalah pada UD Cahaya
Niaga di jorong Kawai.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat
merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya
Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara ?
2. Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya
Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara
dalam perspektif fiqih muamalah ?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan penerapan sistem upah borongan buruh roti pada
UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan
Lintau Buo Utara.
b. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh
roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek
Kecamatan Lintau Buo Utara dalam perspektif fiqih muamalah.
2. Kegunaan Penelitian
Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita
semua

dengan

sumbangan

informasi

bagi

pihak-pihak

yang

memerlukan.
b. Dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan sebagai bahan rujukan
dalam mengaplikasikan praktek upah.
c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada
program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

7

lapangan. 6 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah,
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi.7
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan
pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan
Lintau Buo Utara.
3. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek penelitian
Adapun

yang menjadi

subjek dalam

penelitiann ini

adalah

pekerja/buruh roti dan pemilik UD Cahaya Niaga.
b. Objek penelitian
Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah praktek upah
borongan yang diterapkan di UD Cahaya Niaga.

6

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling:
Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil
Wawancara Serta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2016), h. 9.

8

4. Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian 8 Populasi
dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang, terdiri dari 1 orang pemilik
UD Cahaya Niaga dan 17 orang buruh borongan di UD Cahaya Niaga.
Kemudian sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. 9 Atau bisa juga Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi
yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik
sampling.10 Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan
sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut
sampel yang representatif.11 Karena jumlah populasi relative sedikit yaitu
18 orang, maka penulis tidak menggunakan smpel, populasi dijadikan
sampel dengan teknik Total Sampling.
5. Sumber Data
Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk
mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis
menggunakan data perimer dan sekunder.
a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari
responden atau informan melalui wawancara dan observasi yang
terkait dengan pembahasan atau bisa juga diartikam dengan data yang

8

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta , 2006), h. 130.
Ibid., h. 131.
10
Husaini Usman dan Purnama Seriady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2017), h. 80.
11
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 82.
9

9

diperoleh peneliti dari sumber asli.12 Oleh karena itu data primer dalam
penelitian ini adalah data yang bersumber dari pemilik dan buruh roti
di UD Cahaya Niaga.
b. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil
penelitian serta literature yang berkaitan dengan kajian pada penelitian
ini yaitu mengenai pengupahan.
6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat
secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. 13
Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk
mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke tempat penelitian untuk
mendapatkan hasil yang lebih akurat di UD Cahaya Niaga di jorong
Kawai.
b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan
jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai
pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.14 Dalam
metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan
dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan.
12

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,
2008), h. 104.
13
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 185.
14
Aji, Damanuri, MetodologiPenelitian Muamalah, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS,
2010), h. 81.
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Wawancara yang penulis lakukan mengenai sistem upah borongan
yang diterapkan pada UD Cahaya Niaga. Mekanisme pengupahan ini
di dapat dari data slip gaji buruh dan wawancara dengan pihak terkait.
Yang mana penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik dan
pekerja di UD Cahaya Niaga.
c. Studi perpustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan
membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan
judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan
kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung
maupun saduran dan juga diambil melaui penelusuran data-data dari
internet. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai
macam data yang diperlukan dalam penelitiannya. 15
d. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan
dalam metodologi penelitian social. Metode ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan, menyusun dan mengolah dokumen atau data yang
berhubungan

dengan

objek

penelitian.

Dan

pada

penelitian

dokumentasi yang digunakan ialah yang berhubungan dengan sistem
pengupahan borongan buruh roti di UD Cahaya Niaga baik berupa foto
ataupun yang lainnya.

15

Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan, ( Jakarta: Obor Indonesia, 2008), h. 1.
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7. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif
kualitatif. Menurut Mulyono, metode deskriftif kualitatif yaitu metode
yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai
dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang
dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan
pokok permasalahan. 16
Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan
metode pengolahan data dan analisis data yaitunya metode deskriptif
kualitatif dengan cara deduktif, rumusan masalah digunakan sebagai
konsep sehingga terbentuk hipotesis yang kemudian diuji melalui
pengumpulan data dilapangan. Dan selanjutnya penulis akan menarik
kesimpulan dari hipotesis-hipotesis tersebut dari yang bersifat umum
kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sisematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci
kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan
saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika
penulisannya sebagai berikut:

16

Dedi Mulyono, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu
Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8.
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BAB I

PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian
serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Yang terdiri dari gambaran umun tentang lokasi penelitian
antara lain adalah dari keadaan geografis, visi dan misi,
keadaan penduduk, perkembangan penduduk, pendidikan
penduduk,

mata

pencaharian

penduduk,

pemerintahan

masyarakat Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara.
BAB III

LANDASAN TEORI UJRAH
Terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian ujrah, landasan
hukum ujrah, syarat dan rukun ujrah, pembagian hukum ujrah,
prinsip ujrah, macam-macam dan jenis upah, pembayaran
upah, gugur dan berakhirnya upah.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Merupakan bagaimana hasil penelitian tentang mekanisme
pengupahan borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga dan
tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan borongan buruh
roti pada UD Cahaya Niaga.

BAB V

PENUTUP
Yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II
GAMBARAN UMUM NAGARI BATU BULEK
A. Sejarah Umum Nagari Batu Bulek
Berikut ini sejarah ringkas tentang asal-usul nama dari Nagari Batu Bulek,
konon berasal dari sebuah mitos atau cerita rakyat yang menerangkan bahwa
nama nagari ini berasal dari sebuah batu yang bentuknya bulat. Batu tersebut
ditemukan oleh penduduk pada waktu itu di sebuah tempat di hulu batang
Tampo. Disamping itu sebahagian masyarakat ada juga yang mengatakan
bahwa nama nagari ini berasal dari kata Batu Baliek (batu dilihat) ada
sejumlah rombongan dari daerah Sungayang dalam rangka pengembangan
wilayah, maka pada waktu itu mereka melihat batu bulat dari kejauhan
kemudian mereka menghampiri tempat tersebut, ternyata juga terdapat sebuah
ngarai yang bertepatan di Jorong Batu Bulat sekarang. Jadi setelah peristiwa
tersebut semenjak pemerintah Belanda, maka Jorong Batu Bulek di jadikan
sebagai pusat sentral nagari (kantor wali nagari/KAN dan jorong). 17

B. Letak Geografis Nagari Batu Bulek
Nagari Batu Bulek adalah salah satu nagari dari 75 nagari di
Kabupaten Tanah Datar dan salah satu dari 5 nagari di Kecamatan Lintau Buo
Utara. Posisi nagari batu bulek berada pada ketinggian 700-1.187 M dari

17

Profil Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun

2019.

13

14

permukaan laut dan Suhu 14‟C-27‟C dan curah hujan 1.800 mm/tahun dan
sangat cocok untuk perkembangan usaha pertanian.18
Adapun letak Nagari Batu Bulek adalah :
-

Sebalah Utara

: Kab.50 Kota

-

Sebelah Selatan

: Nagari Tapi Selo dan Balai Tangah

-

Sebelah Barat

: Kec.Sungayang

-

Sebelah Timur

: Nagari Tj.Bonai

Nagari Batu Bulek mempunyai 9 jorong dengan rincan sebagai berikut :
Tabel II.1
Nama Jorong Nagari Batu Bulek
No

Nama Jorong

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Laki-Laki

Jorong Pasa Senayan
422
Jorong Simpang
236
Jorong Aur Duri
560
Jorong Patar
413
Jorong Alua Tangah
469
Jorong Ladang Laweh
460
Jorong Kawai
796
Jorong Lasuang Batu
382
Jorong Pato
384
Jumlah
4.122
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019)

Perempuan Jumlah
411
214
519
417
467
483
800
394
385
4.090

833
450
1.079
830
936
943
1.596
776
769
8.212

Jumlah
KK
258
137
314
250
276
268
447
241
213
2.434

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di
Nagari Batu Bulek berjumlah 8.212 orang yang terdiri dari sembilan jorong
yaitu Jorong Pasa Senayan dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 422
orang dan penduduk perempuan berjumlah 411 orang yang terdiri dari 258
KK, Jorong Simpang dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 236 orang
18

Ibid.

15

dan penduduk perempuan berjumlah 214 orang yang terdiri dari 137 KK,
Jorong Aur Duri dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 560 orang dan
penduduk perempuan berjumlah 519 orang yang terdiri dari 314 KK, Jorong
Patar dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 413 orang dan penduduk
perempuan berjumlah 417 orang yang terdiri dari 250 KK. 19
Jorong Alua Tangah dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 469
orang dan penduduk perempuan berjumlah 467 orang yang terdiri dari 276
KK, Jorong Ladang Laweh dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 460
orang dan penduduk perempuan berjumlah 483 orang yang terdiri dari 268
KK, Jorong Kawai dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 796 orang
dan penduduk perempuan berjumlah 800 orang yang terdiri dari 447 KK,
Jorong Lasuang Batu dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 382 orang
dan penduduk perempuan berjumlah 394 orang yang terdiri dari 241 KK,
Jorong Pato dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 384 orang dan
penduduk perempuan berjumlah 385 orang yang terdiri dari 213 KK. 20
Secara umum kondisi dan potensi Nagari Batu bulek terdiri dari :21
-

Hutan

: 596,7 ha

-

Sawah

: 421,2 ha

-

Kebun rakyat

: 368,1 ha

-

Pertanian tanah kering

: 1.123,2 ha

-

Pemukiman

: 842,4 ha

-

Tanah gundul

: 35,1 ha

-

Lain-lain

: 105,3 ha

19

Ibid.
Ibid.
21
Ibid.
20

16

Bertitik tolak dari luas lahan yang ada di Nagarai Batu Bulek, maka
yang sangat menonjol adalah tanaman pangan, namun tanaman disektor
perkebunan dan palawija juga dapat diandalkan, karena iklim dan letak nagari
berada disepanjang bukit dan gunung.
Oleh karena itu pada tanaman pangan terutama yang memiliki
pengairan tehnis dan pada umumnya dapat melakukan panen dua kali dalam
setahun dengan hasil melbihi 7 ton/ha, sehingga apabila dicermati Nagari Batu
Bulek sudah dapat melibihi kebutuhan makan, bahkan sudah dapat dijadikan
sebagai

pemenuhan

kebutuhan

lain

seperti

untuk

pendidikan

dan

pembangunan perumahan dan sebagainya. 22

C. Visi Dan Misi Nagari
Visi dan misi Nagari sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan dari
kegiatan

pemerintahan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

masyarakat. Visi dan misi Nagari Batu Bulek sebagai berikut :23
1. Visi nagari
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarya, mandiri serta
berkeadilan yang dilandasi filosofi Adat Basandi Syara‟, Syara‟ Basandi
Kitabullah.
2. Misi Nagari
a) Meningkatkan iman dan taqwa serta moral dan akhlak
b) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan

22
23

Ibid.
Ibid.
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c) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social
d) Meningkatkan

laju

pertumbuhan

pemerataan

pembangunan

kesejahteraan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan menerapkan
teknologi sederhana
e) Memelihara dan membina kegiatan masyarakat, social, budaya, agama
dan pendidikan secara partisipatif.
f) Menciptakan keamanan dan kenyamanan serta kondisi yang harmonis
dan

mengutamakan

rasa

kebersamaan,

persaudaraan,

saling

menghormati, senasib seperjuangan sesame masyarakat nagari.

D. Tabel Data Penduduk
Tabel II.2
Menurut Gender
No
INDIKATOR
1 Jumlah Penduduk
2 Jumlah Penduduk Laki-Laki
3 Jumlah Penduduk Perempuan
4 Jumlah Kepala Keluarga
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019)

Tahun 2019
8.251
4.168
4.083
2.477

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di
Nagari Batu Bulek berjumlah 8.251 orang yang terdiri dari 4.168 orang
penduduk perempuan dan 4.083 orang penduduk perempuan. Dan juga terdiri
dari 2.477 KK.
Penduduk merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu
wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan
modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat

18

perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menetukan
langkah pembangunan.
Berdasarkan data statistic yang diperoleh dari profil Nagari Batu
Bulek 2019, populasi penduduk Nagari Batu Bulek yang berjumlah jiwa,
tentunya populasi penduduk tersebut terbagi menjadi tingkatan umur yang
berbeda. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Nagari Batu Bulek
berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.3
Menurut Umur
No
INDIKATOR
1 Umur 0 – 1 tahun
2 Umur >1 - <5 tahun
3 Umur >5 - <7 tahun
4 Umur >7 - <15 tahun
5 Umur >16 - <21 tahun
6 Umur >22 - <59 tahun
7 Umur >60 tahun keatas
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019)

Tahun 2019
121
459
718
699
2.138
3.848
859

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
berdasarkan umur 0 – 1 tahun berjumlah 121 orang, umur >1 - <5 tahun
berjumlah 459 orang, umur >5 - <7 tahun berjumlah 718 orang, umur >7 - <15
tahun berjumlah 699 orang, umur >16 - <21 tahun berjumlah 2.138 orang,
umur >22 - <59 tahun berjumlah 3.848 orang, umur >60 tahun keatas
berjumlah 859 orang.

E. Data Tingkat Perkembangan
Pemerintah Nagari Batu Bulek juga sangat memperhatikan masalah
pendidikan. Karena semakin tingginya tingkat pendidikan suatu daerah, maka

19

hal tersebut akan memberikan indikasi terhadap majunya pola berpikir
masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat
pendidikan yang ada di Nagari Batu Bulek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
No
1

INDIKATOR
Penduduk yang buta huruf
Penduduk yang tidak tamat
2
sekolah
Penduduk yang tamat sekolah
3
dasar
4 Penduduk yang tamat SLTP
5 Penduduk yang tamat SLTA
6 Penduduk yang tamat Diploma 1
7 Penduduk yang tamat Diploma 2
8 Penduduk yang tamata Diploma 3
9 Penduduk yang tamat S1
10 Penduduk yang tamat S2
11 Penduduk yang tamat S3
12 Belum sekolah
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019)

Tahun 2019
104
826
1.028
271
1.170
35
75
2
887

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Nagari Batu Bulek termasuk masyarakat yang mementingkan
pendidikan, karena kebanyakan dari penduduk Nagari Batu Bulek banyak
yang melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
Tabel II.5
Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan Drop Out
No
INDIKATOR
Tahun 2019
Jumlah penduduk usia 7 – 15
1
tahun
Masih bersekolah
1.303
Drop Out / putus sekolah
27
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019)
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Nagari
Batu Bulek yang berusia 7 – 15 tahun yang putus sekolah sebanyak 27 dan
1.303 orang yang masih bersekolah.
Pendidikan juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan
juga pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat
senantiasa harus memberikan perhatian yang besar pada perkembangan
pendidikan serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada
umumnya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan
di Nagari Batu Bulek akan disajikan data tentang jumlah sarana pendidikan
yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK.
Tabel II.6
Prasarana Pendidikan
No
INDIKATOR
1 Sekolah dasar
2 SLTP
3 SLTA
4 Lembaga pendidikan agama
5 Lembaga pendidikan lainnya
(sumber: Profil Nagari Batu Bulek 2019 )

Tahun 2019
9
2
1
27
1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana pendidikan
di Nagari Batu Bulek terdiri dari 9 buah sekolah dasar, 2 buah SLTP, 1 buah
SLTA, 27 buah lembaga pendidikan agama dan 1 buah lembaga pendidikan
lainnya.
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BAB III
UJRAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Ujrah
Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan
atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan
manusia dengan Tuhan. Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal
sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu ujrah. 24 Ujrah sendiri
dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa,
sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah.
Menurut bahasa, ujrah berarti “upah” atau “ganti” atau”imbalan”.
Karena itu, lafadz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas
pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena
melakukan sesuatu aktivitas.25 Ujrah secara etimologi adalah masdar dari kata
 يأجس- ( أجسajara – ya‟jiru) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi
sebuah pekerjaan.26 Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.
Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun
immateri.27
Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. 28
Secara terminologis ijarah adalah transaksi atas suatu pekerjaan yang
24

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Prsada, 2002), h. 121.
Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.
26
Abdullah Bin Muhammadat-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan
4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 311.
27
Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.
28
Helmi Karim, Loc. Cit.
25
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diketahui dengan upah yang diketahui pula.29 Menurut istilah ijarah dijelaskan
oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. 30
Berikut beberapa defenisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih :
1. Ulama Hanafiyah
ُ ُع ْق ٌد يُفِ ْي ُد تَ ًْهِ ْي
ض
ٍ َْٕك َيُْفَ َع ٍت َي ْعهُْٕ َي ٍت َيقْصُْٕ َد ٍة ِيٍَ ا ْن َعيْ ٍِ ا ْن ًُ ُستَأ ِج َس ِة ِبع
Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui
dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.31
2. Ulama Asy-Syafi‟iyah
ض َي ْعهُْٕ ٍو
َ ََهى َي ُْفَ َع ٍت َي ْقصُْٕ َد ٍة َي ْعهُْٕ َي ٍت ُيبَا َح ٍت قَابِهَ ٍت نِ ْهبَ ْر ِل َٔا ِإلب
َ َع ْق ٌد ع
ٍ َٕ اح ِت بِ ِع
Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu,
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.32
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah
ُ تَ ًْ ِه ْي
ض
ٍ َٕ فع َشي ٍْئ ُيبَا َح ٍت ُي َّدةَ َي ْعهُْٕ ٍو ِب ِع
ِ ك ُيَُا
Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu
tertentu dengan suatu imbalan.33
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah
ض َٔضْ عًا
َ ََهى َي ُْفَ َع ٍت َي ْعهُْٕ َي ٍت َي ْقصُْٕ َد ٍة قَا ِبهَ ٍت نِ ْهبَ ْر ِل َٔا ِإلب
َ َع ْق ٌد ع
ِ َٕ اح ِت ِب ِع
Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk
memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.34
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5. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib
ض ِب ُشسُْٔ ٍط
َ تَ ًْ ِه ْي
ِ َٕ ك َيُْفَ َع ٍت ِب ِع
Ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syaratsyarat.35
6. Menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul Fiqih Ekonomi Syariah
bahwa ijarah adalah transaksi upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.36
7. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan
yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. 37

Kata ijarah dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah
mengupah (ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang
dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran.38 Dengan kata lain, upah
(ujrah) merupakan bagian dari ijarah. Jasa atau pelayanan diperlukan karena
manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian
membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya. 39

B. Landasan Hukum Ujrah
Ijarah dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan
muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh

35
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atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan alquran, assunnah dan ijma‟.40
1. Al-quran
a. Surat Thalaq [65] : [6] :
ٍَُّ ْض ْعٍَ نَ ُك ْى فَأْتُْٕ ْ ٍَُّ اُجُْٕ َز
َ ْفَا ِ ٌْ اَز
“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah
upahnya.”41
Ayat diatas merupakan dalil disyari‟atkannya ijarah, yakni Allah
SWT memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada
istrinya

yang

menyusui

anaknya.

Allah

SWT

membolehkan

mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan
lainnya yang sejenis. 42
b. Firman Allah dalam surat Al-Qasas [28] : [26-27]

ٍْ ِّ) قَا َه اِو62( ٌُ ْاْلَ ِمُْه
ْ ست َْأ ِج ْزي ُ اِنَّ َخ ُْ َز َم ِه ا
ْ تا
ُّ ستَأْ ِج ْزتَ ا ْىقَ ِى
ِ َقَاىَتْ اِ ْح َد ى ُه َما ََا َ ب
ج
ْ
ش ًزا
ْ ج فَاِنْ اَ ْت َم ْمتَ َع
َّ َا ُ ِر َْ ُد اَنْ ا ُ ْو ِن َح َل اِ ْح َد ي ا ْبىَت
ٍ ٍ َهتَ ُْ ِه َعيًَ اَنْ تَأ ُج َزوِ ٍْ ثَ َمى ِ ٍَ ِح َج
َّ ستَ ِج ُد وِ ٍْ اِنْ شَا َء
)62( َصيِ ِحُْه
َّ ش
ُ َفَ ِمهْ ِع ْى ِد َك ج َو َما ا ُ ِر َْ ُد اَنْ ا
َّ َّللا ُ ِمهَ اى
َ ق َعيَ ُْ َل

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ayah ambillah ia
sebagai orang yang bekerja(untuk kita) karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (untuk kita) ialah
orang yang kuat apalagi dapat dipercaya. Dia (Syeikh Madyan)
berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau
dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan
ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan
jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu

40
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kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau.
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." 43
c. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2] : [233]
َّ ف َٔاتَّقُٕا
ِ ُْٔضعُْٕ اأَْ الَ َد ُك ْى فَ ََل ُجَُا َح ع ََم ْي ُك ْى ا ِ َذا َسهَّ ًْتُ ْى َّيا اَ تَ ْيتُ ْى بِا ْن ًَ ْعس
ِ َْٔاِ ٌْ اَ َز ْدتُ ْى اَ ٌْ تَ ْستَس
ََّللا
)322(ٌص ْيس
ِ َبِ ًَا تَ ْع ًَهُْٕ ٌَ ب
“....... Dan jika kamuingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”44
2. As-sunnah
a. HR. Ibnu Majah dan Ibn Umar
ّ أعطٕا االجيس أجسِ قبم أٌ يجف عسق:عٍ ابٍ عُس قال زسٕل َّللا
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu
Majah dan Ibn Umar).45
b. Hadist oleh Abu Hurairah dan Abd Razaq
ُ َِي ٍِ ا ْستَ َجا َز أَجْ بِ َسافَ ْهيَ ْعهَ ًُُّ أجْ َس
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah
upahnya.”46
c. Hadist oleh Bukhari dan Muslim
ُِاِحْ تَ ِج ْى َٔا ْع ِط ا ُحجَّا َو أَجْ َس
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya
kepada tukang bekam itu47”
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3. Ijma‟
Umat islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah
dobolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.48 Landasan ijma‟nya bahwa
semua umat besepakat, tak ada seorang ulama yang membantah
kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka
yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. 49
Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberikan gambaran setiap
muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam ijarah dalam hal memberi
upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan
sampai merugikan kedua belah pihak.50

C. Syarat Dan Rukun Ujrah
1. Rukun Ujrah
1. Sighah, yaitu ijab dan qabul
Yang dimaksud dengan sighah transaksi ijarah adalah sesuatu yang
digunakan untuk mengungkapkan maksud yang digunakan untuk
mengungkapkan maksud muta‟aqidain, yakni berupa lafal atau sesuatu
yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau
semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama
sebulan denganbayaran sekian.” Hal ini karena pinjam meminjam
dengan upah berarti ijarah.51 Jika muta‟aqidain mengerti maksud lafal
sighah, maka ijarah telah sah apa pun lafal yang digunakankarena
48
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syar‟i tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebunya secara
umum. 52
2. Muta‟aqidain (dua apihak yang melakukan transaksi),
Ada dua syarat bagi muta‟aqidain, yaitu sebagaimana berikut : 53
a. Mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah
ijarah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum
dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
b. Keduanya melaksanakan transaksi ijarah secara suka sama
suka.jika terjadi pemaksaan, ijarah tidak sah.
c. Ma‟qud „alaih (manfaat yang ditransaksikan).
Ma‟qud „alaih yaitu sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah,
disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat.
d. Upah
Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa
sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat
digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk
pembayaran upah dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui
meskipun masih berhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barangbarang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat
dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan
ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib

52
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membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh
orangyangahli di bidangnya. 54
Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab
dan qabul. 55 Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun
ijarah ada empat

56

Pertama, muta‟aqidain, masing-masing harus

memenuhi syarat: a) harus ahli dalam menjalankan akal, tidak boleh gila
atau orang yang dilarang mengelola uangnya (mahjur) dan b) harus atas
kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak
berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan
kontrak.57 Dengan kata lain kedua belah pihak yang melakukan akad sudah
dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut hukum
Islam. Syarat kedewasaan merupakan hal yang sangat rasional, karena
orang dewasalah yang mampu melakukan akad dengan sempurna.
Sehubungan dengan syarat kedewasaan ini, para ulama mazhab Syafi‟i dan
Hanbali berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun
mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz).
Berbeda dengan mereka, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan
bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia dewasa
(baligh), tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad
ijarah, dengan ketentuan disetujui oleh walinya. 58

54

Ibid., h. 319.
Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.
56
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 319
57
Idri, Op. Cit., h. 235.
58
Ibid., h. 236.
55

29

Kedua, sighat (ijab dan qabul), yaitu harus ada kesepakatan ijab
dan qabul. Hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa
dipakai. Dalam ijab qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus,
yang diperlukan adalah saling ridha (rela) antara kedua belah pihak. 59
Ketiga, adanya manfaat (ma‟qud „alaihi). Ma‟qud alaihi adalah manfaat
barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa
sebagi imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi
objek sewa-menyewa.60Yang keempat, upah. Syarat sahnya upah adalah:61
a. Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran
(uang) sewa haruslah bernilai jelas
b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang
yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya
juga harus lengkap.
2. Syarat Ijarah
Menurut jumhur fuqaha diantaranya, Malik Abu Hanifah dan
Syafi‟I telah sepakat bahwa di antara syarat ijarah adalah harga harus jelas
dan manfaat kadarnya jelas dan hal tersebut hingga selesai, seperti
menjahit baju, membuat pintu atau dengan menentukan batas waktu
apabila tidak memiliki tujuan akhir seperti pelayanan orang upahan. 62
Abu Zhahir serta kelompok dalam kalangan salaf berpendapat
dibolehkannya menyewakan hal-hal yang tidak jelas, seperti seseorang
59
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memberikan keledainya kepada orang yang akan memberikan minum
kepadanya agar ia dapat mencari kayu dengan mengendarainya dengan
upah setengaj dari apa yang ia bawa kembali kepadanya. 63
Malik dan Syafi‟I sepakat bahwa apabila menyewa suatu jasa yang
tidak memiliki batasan waktu tertentu dan mereka juga membatasi
permulaan waktu tersebut dan permulaannya adalah setelah terjadinya
akad, maka hal tersebut dibolehkan. Dan mereka berbeda pendapat apabila
mereka belum menentukan permulaan waktu atau telah menentukannya
tetapi tidak setelah terjadinya akad. Maka Malik berkata, “Boleh apabila ia
telah membatasi waktunya dan belum menentukan awal waktunya.”
Syafi‟I berkata “tidak boleh”. Dan awal waktu menurut Malik adalah
waktu akad penyewaan. Maka Syafi‟I tidak membolehkannya karena hal
tersebut merupakan penipuan sedangkan Malik membolehkan hal tersebut
karena hal tersebut biasanya telah jelas.64
Menurut pendapat Abdullah bin MuhammadAt-Thayyar didalam
bukunya yang berjudul Ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4
madzhab, ia membagi syarat ijarah menjadi 4 yaitu : 65
a. Ijarah dilakukan oleh orang

yang mempunyai hak tasharruf

(membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis
mu‟amalah;
b. Manfaat

dapat diketahui, seperti menempati rumha, melayani

seseorang,mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya;
63
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c. Diketahui upahnya;
d. Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam
jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat
pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. 66
a. Syarat Terjadinya Akad
Syarat al-inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat
akad, dan tempat akad.67Menurut ulama Hanafiyah, „aqid (orang yang
melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7
tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan
barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah
bila telah diizinkan walinya. 68
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat
ijarah. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian,
akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan
walinya. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang
akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak
mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.69
b. Syarat Pelaksanaan
Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh „aqid atau ia
memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian ijarah al66
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fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat
menjadikan adanya ijarah.70
c. Syarat Sah Ijarah
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan „aqid (orang
yang akad), ma‟qd „alaih ( barang yang menjadi objek akad), ujrah
(upah), dan zat akad (nafs al-„aqad), yaitu :71
1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad
Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT : QS An-nisa
[4] : [29] :

ارةً عَهْ تَ َزا
َ ََاََُّ َها اى َّ ِذَْهَ اَ َمى ُ ْىا ْلَ تَأْ مي ُ ْىا اَ ْم َىا ىَ ُن ْم بَ ُْىَ ُن ْم بِا ْىبَا ِط ِو اِْل َّ اَنْ تَ ُن ْىنَ تِ َج
)62( س ُن ْم اِنَّ ََّّللَ َمانَ بِ ُن ْم َر ِح ُْ ًما
َ ُ ض ِّم ْى ُن ْم َوْلَ تَ ْقتُي ُ ْىا ا ْوف
ٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”72
Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung
unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan „aqid.73
2) Ma‟qud alaih bermanfaat dengan jelas
Adanya

kejelasan

pada

ma‟qud

alaihi

(barang)

menghilangkan pertentangan diantara „aqid. Di antara cara untuk
mengetahui ma‟qud „alaih (barang) adalah dengan menjelaskan

70
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manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan
jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. 74
a) Penjelasan manfaat
Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benarbenar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan
yang di bolehkan syara‟.
b) Penjelasan waktu
Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau
minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya
masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk
membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menyaratkan untuk
penetapan awal waktu akad, sedengkan ulama Syafi‟iyah
mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat
menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

75

Menurut sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus
dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap
tidak sah.76
c) Penjelasan jenis pekerjaan
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak
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terjadi kesalahan atau pertentangan. Jasa yang diburuhkan
merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya. 77
d) Penjelasan waktu kerja
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada
pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. 78 Waktunya harus dapat
diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu danseterusnya. 79
3) Ma‟qud „alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syarat syara‟
Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara
dengan anaknya, sebab hal ini sangat mustahil atau dipandang
tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk
membersihkan masjid sebab diharamkan syara‟.80
4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara‟
Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara
yang dibolehkan syara‟. Para ulama sepakat melarang ijarah, baik
benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.
Dalam kaidah fiqih dinyatakan (menyewa untuk suatu kemaksiatan
tidak boleh). 81 Manfaatnya telah diperkirakan dengan salah satu
atau dua perkara, baik mengenai waktu, maupun pekerjaan.82
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5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat
fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri
untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.83
d. Syarat Ma‟qud „Alaih
Semua barang yang bisa diambil manfaatnya dan tetap
bentuk keadaannya tidak berubah maka hukumnya sah disewakan.
Tetapi jika barang yang disewakan tidak tetap bentuknya maka
tidak sah.84
e. Syarat Ujrah (upah)
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :85
1. Berupa harta tetaap yang dapat diketahui yang mana harus jelas,
tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti
upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah
tersebut.
Menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim yaitu akad
yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak,
karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati
hal-hal yang mewajibkan fasakh.86 Menurut ulama Syafi‟iyah jika
tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan
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barang yang lain, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang
lain. Ijarahdapat dikatakan batal jika kemanfaatannnya betul-betul
hilang.87

D. Pembagian Hukum Ujrah
Upah-mengupah atau ijarah „alaa al-a‟mal yakni jual-beli jasa,
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun
rumah, dan lain-lain. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti
ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya
jelas. Ijarah sperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang
pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak,
seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Ijarah „alaaal-a‟mal
terbagi menjadi dua, yaitu : 88
1. Ijarah Khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang
bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya
upah.
2. Ijarah Musytarik
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melakukan kerja sama.
Hukumya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.
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Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam Islam antara Pengusaha
dan pekerja adalah: 89
1. Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu kerja dan
gaji, dimana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal, artinya
pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang Islam. Waktu kerja
harus dijelaskan ketika melakukan kontrak, begitu juga dengan tingkat
pemberian upahnya harus jelas, harus disebutkan pada saat akad demikian
pula jumlahnya.
2. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan,
upah dalam masyarakat dilakukan dengan negosiasi antara pekerja dan
majikan, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan
secara adil. Jadi ketika pemerintah menetapkan UMP, haruslah adil, tidak
terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun tidak
pula terlalu tinggi sehingga majikan kekurangan bagian dari hasil
kerjasama itu.
3. Hak pekerja dan majikan, dimana dalam kontrak kerja masing-masing
pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban, suatu kewajiban yang harus
dilakukan dan hak dapat diperoleh.
Dalam melakukan ujrah, ada yang disebut dengan ajir yaitu yang
melakukan pekerjaan (pekerja atau buruh). Ajir dapat dibedakan menjadi dua
yaitu ajir khusus dan ajir musytarik. Ajir khusus adalah orang yang bekerja
sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada
89
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barang yang rusak, ia tidak bertanggung-jawab untuk menggantinya. Barang
yang digunakan ajir khusus merupakan amanah.90
Ajir musytarik bisa diartikan sebagai orang yang waktu pelaksanaan
kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapatkan upah dengan cara
penyelesaian pekerjaannya tersebut. Ajir musytarik, seperti pekerja di pabrik,
para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung-jawab mereka. 91
1. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi‟I
Pendapat yang paling shahih adalah mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka,
kecuali bila disebabkan oleh permusuhan. 92
2. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah
Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggug jawab atas kerusakan
jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali
disebabkan oleh ahl-hal yang umum terjadi.93
3. Menurut ulama Malikiyah
Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkannya
walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya. 94

E. Prinsip Ujrah
Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah
upah demi menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan
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pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan
prinsip-prinsip ujrah, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan dan kelayakan. 95
1. Keadilan
Dalam prinsip keadilan, seorang pengusaha tidak diperkenankan
bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya
dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa
harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah
dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak
lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan
ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti
menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. 96
Demi tercapainya keadilan, terdapat dua model keadilan dalam
pemberian upah pada buruh, pertama adalah keadilan disributif dimana
menuntut

agar para buruh

yang mengerjakan pekerjaan yang sama

dengan kemampuan yang dimlikinya serta memperoleh imbalan atau upah
yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya.
Kedua adalah keadilan harga kerja dimana menuntut pada para buruh
untuk diberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikannya
tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang
menguntungkan pemilik perusahaan.97
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2. Kebajikan
Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan
keuntungan besar kepada buruh dan pengusaha. Dalam perjanjian kedua
belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua
urusan

mereka, sehingga tidak terjadi

tindakan

kezaliman yang

merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. kezaliman terhadap buruh
seperti tidak dibayar secara adil dari bagian yang sah berdasarkan hasil
kerja buruh tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kezaliman
terhadap pengusaha adalah pengusaha dituntut untuk membayarkan upah
buruh melebihi dari batas kemampuan mereka.98
3. Kelayakan
Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus
mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan
kebutuhan dasar.99

F. Macam-macam dan Jenis upah
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 100
1. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan
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penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan
itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan
transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka
mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya
atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan
dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang
sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual
jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di
dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang
sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan
dapat terselesaikan secara adil.101
2. Yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)
Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan
harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang
melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak
musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang
telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk
mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan
upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara‟.
Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi,
maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun
musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap
101
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upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang
sepadan (ajrul misli).102
Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja,
tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini,
maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:
a) Upah perbuatan taat
Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa,
atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur‟an, atau pun untuk
azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil
upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub
apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak
boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.103
b) Upah mengajarkan Al-Qur'an
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah
dari pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para
guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orangorang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga
tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah
tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka
sesuatu imbalan dari pengajaranini.104
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c) Upah sewa-menyewa tanah
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan
kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,
kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja
yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah
dinyatakan fasid (tidaksah).105
d) Upah sewa-menyewa kendaraan
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya,
dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan
pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk
ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. 106
e) Upah sewa-menyewa rumah
Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau
si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat
pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak
penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut,
sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.107
f) Upah pembekaman
Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam
dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana
105
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dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu
„Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah
kepadanya.108

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telahmenceritakan
kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari
bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang
bekamnya.109
g) Upah menyusui anak
Dalam

al-Qur‟an

sudah

disebutkan

bahwa

diperbolehkan

memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang
tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.
h) Perburuhan
Disamping

sewa-menyewa

barang,

sebagaimana

yang

telah

diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut
perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada
orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu
pekerjaan.110
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G. Pembayaran Upah (Ujrah)
Dalam hukum Islam, terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan
dengan ujrah (upah) sebagai berikut:111
1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi
terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku
ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal
terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan
secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena
upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan
harus diketahui dengan jelas.
3. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan
ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
4. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dalam akad.
5. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan
kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau
jasa).
6. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah
sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi.
Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat
jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya,
111
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sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga
maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
7. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya
barang-barang tersebut bukanlah baring curian, rampasan, penipuan atau
sejenisnya.
8. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang
pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan
yang sudah basi atau berbau kurang sedap.
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Dalam ijarah, wajib ada upah sewaktu
dalam akadnya.112 Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung
dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan
penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara
berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan
Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir
menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima
bayarannya karena musta‟jir sudah menerima kegunaannya. 113
Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli
yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh
diadakan

112
113
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Jadi,
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pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus
segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.114
Dalam hal upah, memberikan upah setelah ada ganti dan yang diupah
tidak berkurang nilainya. Seperti memberi upah kepada orang yang menyusui.
Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi
mengerjakannya. Sebagiman aorang menyewa rumah, dan didalamnya ada
sumur. Boleh mengambil air sumur, dan nilai rumah dengan sumur tidak
berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangkan nilai yang
disewa. Upah hatuslah jelas. Artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus
sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.115
Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan atas seseorang
itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu : 116
1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis,
contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan
di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan dibidang industri
mekanik lainnya.
2. Kompetensi social, yaitu pekerjaan yang bersifat huubungan kemanusiaan,
seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifaat penataan dan
pengaturan usaha, seperti, manajer, sumber daya manusia, manajer
produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
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Moh. Rifai, Kifayatul Akhyar, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), h. 226.
Ibid.
116
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h. 191.
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Setelah melakukan suatu pekerjaan maka pekerja akan memperoleh upah
atas apa yang telah dikerjakanyya. Dalam Islam telah diatur bahwa upah
berhak didapatkan karena beberapa hal :117
1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
2. Mendapat manfaat, jikak akad ijarah berupa pemanfaatan barang.
3. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa
waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapatkan meski belum
dimanfaatkan sepenuhnya.
4. Pembayarannya

didahulukan

atau

kedua

belah

pihak

sepakat

mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.

H. Gugur Dan Berakhirnya Upah
Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak yang
melakukan akad tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan
padahal ijarah dikategorikan shahih, baik sebleum jasa diberikan maupun
sesudah jasa diberikan.118
Apabila terjadi perbedaan sebelum diterimanya jasa, keduanya harus
bersumpah. Dengan demikian kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda
pendapat setelah masa persewaan selesai, yang diterima ucapan penyewa
dalam penentuan biaya sewaan disertai sumpah.119
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Sulaiman Al-Falfi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Ummul Quran,
2014), h. 813.
118
M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 237.
119
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Ulama Syafi‟iyah berpendapat, jika pembuat baju berbeda dengan
penjahit, misalnya tentang jenis benang yang dipakai menjahit, yang diterima
adalah ucapan yang disertai sumpah. 120
Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah
disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati
perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi
waktu yang ditentukan.121
Menurut al-Kasani bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal
berikut:122
1. Obejk ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar
atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tanggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu di kembalikan kepada
pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang
tersebut menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yangberakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan
disita negara karena terkait adanya utang, maka akak ijarahnya batal.
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir,
apabila barang yang di tanggannya rusak. Menurut ulama Syafi‟iyah, jika ajir
bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah.
Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah.
Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.123
120
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Rachmat Syafe‟i, Op. Cit., h. 136.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan di atas mengenai
penerapan sitem upah borongan di UD Cahaya Niaga, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan diantaranya adalah :
1. Sistem pelaksanaan upah yang diterapkan di UD Cahaya Niaga adalah
sistem upah borongan. Dimana tiap pekerjanya di upah berdasarkan berapa
banyak produksi roti pada hari itu. Upah yang diberikan pemilik kepada
pemborong adalah Rp.85 untuk 1 buah roti, sedangkan pemborong
memberikan upah kepada pekerja berdasarkan banyak giling yang
dilakukan pada produksi roti hari tersebut. Kemudian tidak adanya
penjelasan akad dan kejelasan mengenai keadilan antara pemborong
dengan anggota borong dan dalam pembagian upah pemborong roti goreng
membedakan upah untuk 2 orang daripada yang lainnya dengan alasan
karena kecakapan kerja, akan tetapi pekerja yang lainnya tidak mengetahui
alasan akan perbedaan upah tersebut. Dan pemborong tidak menjelaskan
secara jelas mengenai berapa upah yang diterima oleh para pekerja
tersebut.
2. Jika ditinjau dalam fiqih muamalah sistem upah borongan buruh roti yang
diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat
ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ujrah (upah), dimana
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ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh
gharar. Karena tidak adanya penjelasan m engenai upah yang dilakukan
oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya. Dan dalam
penentuan upah masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang
mengharuskan keadilan dan kelayakan.

B. Saran
Setelah peneliti melakukan penelitian di UD Cahaya Niaga tentang
sistem upah borongan , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi pihak pemilik, pemborong atau pekerja di UD Cahaya Niaga dalam
melakukan setiap transaksi baik dalam masalah upah ataupun yang lainnya
harus melihat ketentuan-ketentuan yang memang sudah digariskan supaya
apa yang dikerjakan tidak merugikan pihak lainnya.
2. Dan diharapkan supaya pemilik dan pemborong lebih transparan kepada
pekerja mengenai alasan perbedaan upah yang diterima oleh pekerja yang
dibedakan supaya tercipta suasana yang harmonis dan nyaman ketika
bekerja.
3. Dan juga diharapkan kepada pemborong dan pekerja dalam melakukan
akad diawal supaya memperhatikan unsur-unsur seperti mengenai upah,
supaya dapat dijelaskan agar tidak merugikan pihak pekerja atau pemilik
dan agar para pekerja juga mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi
kebutuhan hidupmya.
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMILIK UD CAHAYA NIAGA

Nama

:

Umur

:

Tanggal wawancara

:

Pertanyaan :
1. Bagaimana awal pendirian UD Cahaya Niaga ini dan tahun berapa UD Cahaya
Niaga ini dimulai ?
2. Pada tahun berapa UD Cahaya Niaga ini mulai mengalami peningkatan ?
Bagaimana proses penjualannya kepada pedagang ?
3. Ada berapa macam roti yang diproduksi di UD Cahaya Niaga ini ?
4. Berapa jumlah karyawan di UD Cahaya Niaga ini ?
5. Bagaimana sistem kerja para karyawan ?
6. Bagaimana sistem pembayaran upah kepada karyawan ?
7. Kemana saja pendistribusian hasil produksi ?
8. Berapa omset UD Cahaya Niaga dalam sebulan ?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEKERJA BORONGAN DI UD
CAHAYA NIAGA
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Bagian pekerjaan

:

Tanggal wawancara

:

Pertanyaan :
1. Sudah berapa lama saudara bekerja di UD Cahaya Niaga ini ? dan bagaimana
perekrutan awal saudara sehingga bisa bekerja di home industry ini ?
2. Bagaimana sistem kerja di UD Cahaya Niaga ini ?
3. Berapa jumlah maksimal produk yang pernah dihasilkan dalam sehari ?
4. Bagaimana sistem pembayaran upah ?
5. Berapa upah maksimal yang pernah anda peroleh, dan berapa upah yang
berlaku pada umumnya dalam bidang ini ?
6. Berapa anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda ? Apakah sudah
memenuhi kehidupan keluarga ?
7. Adakah tambahan pendapatan diluar dari upah bekerja di UD Cahaya Niaga
ini ?
8. Apakah anda mengetahui mengenai perbedaan upah yang diterapkan oleh
pemborong ? Bagaimana pendapat anda ?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBORONG DI UD CAHAYA
NIAGA
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Bagian pekerjaan

:

Tanggal wawancara

:

Pertanyaan :
1. Sudah berapa lama anda bekerja menjadi kepala borong di UD Cahaya Niaga
?
2. Bagaimana perekrutan awal saudara sehingga bisa bekerja di UD Cahaya
Niaga ini ?
3. Bagaimana sistem pembagian upah ?
4. Apa yang menjadi landasan dalam penetapan upah ?
5. Apakah biaya tersebut adil (seimbang menurut anda) ?
6. Berapa anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda ? Apakah sudah
memenuhi kehidupan keluarga ?
7. Apa yang membedakan kepala borong dengan buruh borong lain ?
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