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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah transaksi ekonomi, pertukaran tenaga bukanlah sesuatu

yang terjadi dengan sukarela, tetapi dilaksanakan dalam rangka memperoleh

manfaat ekonomi berupa harta atau bentuk tenaga yang lainnya. Adapun di

antara manfaat ekonomi yang diperoleh adalah gaji atau upah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa yang

dimaksud dengan upah adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil usaha

ekonomi yang dilakukan.1 Dalam bahasa Arab, gaji atau upah dikenal dengan

istilah “اجرة” (ujrah). Menurut as-Sabatin, upah boleh berupa uang dan boleh

berupa selain uang, baik berupa barang maupun jasa, dengan syarat bahwa

upah harus jelas.2 Hal ini disebabkan upah merupakan kompensasi dari tenaga

yang dicurahkan. Membahas masalah upah (ujrah) banyak dalil yang dapat

ditemukan dalam membahasnya, baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah

Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman :




Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (TQS. ath-Thalaq [65]:

6).3

1 WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982),
cet. ke-1, h. 86.

2 Yusuf as-Sabatin, al-Buyu’ al-Qadimah waal Mu’ashiraah wa al-Burshaat al-
Mahaaliyyah wa ad-Duwaliyyah, Diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman dengan judul Bisnis
Islami dan Kritikan Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), cet. ke-1, h.
343.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil
Cipta Media, 2005), cet. ke-5, h. 559
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Allah SWT juga berfirman :







Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”
(TQS. al-Qashash [28]: 26).4

Adapun dalil-dalil hadits tentang upah, sebagaimana Sabda Nabi

SAW:

ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ( َأْعطُوا -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ
َماَجهَرَواُه ِاْبنُ َاْألَِجيَر َأْجَرُه قـَْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرقُُه )

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada

pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya" [HR. Ibnu

Majah].5

َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ( َمِن -اَلنَِّبيَّ َوَعْن َأِبي َسِعيٍد اَْلُخْدِريِّ رضي اهللا عنه َأنَّ 
َرَواُه َعْبُد اَلرَّزَّاِق َوِفيِه ِاْنِقطَاعٌ ِاْسَتْأَجَر َأِجيراً, فـَْلُيَسلِّْم َلُه ُأْجَرتَُه )

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW

bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja

hendaknya ia menentukan upahnya." [HR. Abdul Razzaq]6

4 Ibid., h. 388
5 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh:

Maktabah al_Ma’aruf, 209 H), cet. ke-1, h. 368.
6 Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, Musnaf Abdul Razaq, (Beirut:

Maktabah Islamiy, 1403 H), cet. ke-1, h. 141.
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Berdasarkan dalil di atas dipahami bahwa upah atau gaji merupakan

suatu hal yang sangat diperhatikan dan juga merupakan permasalahan yang

sangat penting dalam ijarah (sewa menyewa). Karena gaji atau upah

merupakan hak yang harus diterima oleh seseorang, dari hasil usaha yang

dilakukan. Upah atau gaji juga merupakan perkara hak dan kewajiban yang

harus ditunaikan. Oleh karena itu, dari berbagai literatur para ulama

membahas khusus masalah gaji, dan gaji merupakan konsekwensi dari tenaga

yang telah diberikan, seperti Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang tokoh atau pemikir

pendiri Hizbuttahrir. Nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin

Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Isma il bin Yusuf bin Hasan bin

Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.7 Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

dilahirkan di Desa Ijzim pada tahun 1909 M bertepatan pada 1910 M..

Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu

dan agama. Ayahnya seorang Syeikh yang mutafaqqih fi ad-diin, dan sebagai

tenaga pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina.

Sementara ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari’ah, yang

diperolehnya dari ayahnya, yakni Syeikh Yusuf an-Nabhani.8

7 Lihat. Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah, hlm. 140;
selebaran dengan judul I'lan li Jami'i asy-Syabab, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./ 13 April 2003
M.

8 Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani (1265 H. - 1350 H./1849 M. - 1932 M.). Beliau adalah
Asy-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-
Syafi'i. julukannya Abul Mahasin. Beliau seorang penyair, sastrawan, sufi dan salah seorang qadhi
yang terkemuka. Nasabnya pada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara
di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim-dengan shighot amar-wilayah Haifa, Palestina
Selatan. Di sinilah beliau dilahirkan dan dibesarkan. Beliau belajar di Al-Azhar, Mesir (1283 -
1289 H.). Beliau memimpin peradilan (qadha') di Qushban Janin, wilayah Nablus. Kemudian
beliau berpindah ke Konstantinopel. Beliau bekerja sebagai redaktur dan editor surat kabar al-
Jawanib. Beliau diangkat sebagai qadhi di Kawa Sinjiq, wilayah Moshul. Beliau kebali ke negeri
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Mengenai pengaruh pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani,

banyaknya ilmuan yang berpendapat tentang posisi keilmuan yang dimiliki

oleh beliau, di antaranya :

1. Muhammad Muhsinrodhi, dalam bukunya Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa

Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah, dituliskan bahwa
posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas
sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua
kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan
kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan
yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini
tampak bahwa beliau berupaya melakukan pembaharuan yang belum
pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan
politik. Oleh karena itu, karya-karya asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani
yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama
yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya
yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Taqiyuddin an-Nabhani
rahimahullah merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada
abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang
memasukkan Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam golongan ulama
mujtahid mujaddid.9

2. Hasan Ko Nakata mengungkapkan bahwa Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani
merupakan seorang ilmuan dan merupakan peletak dasar pertama sistem
ekonomi Islam. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hasan Ko Nakata bahwa
belum ada satu karya ulama pun baik dulu maupun sekarang yang secara
utuh dan komprehensif menampilkan sistem ekonomi Islam secara jelas
dan gamblang seperti yang dilakukan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.
Di samping itu, hal ini tidak berlebihan bahwa di dalam bukunya an-
Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam merupakan harta peninggalan berharga

Syam (1269 H.). Beliau berpindah-pindah bekrja di peradilan hingga beliau menjabat sebagai
Ketua Mahlamah al-Huquq di Beirut (1305 H.). Di Beirut ini beliau tinggal lebih dari sepuluh
tahun. Kemudian beliau pergi ke kota-kota tetangga, ketika itu perang dunia pertama sedang
berkecamuk. Lalu beliau kembali ke tempat kelahirannya, Ijzim. Di Ijzim ini beliau wafat, 29
Ramadhan 1350 H.. Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani banyak meninggalkan kekayaan intelektual.
Beliau menulis di bidang tashawuf, sastra, hadits, sejarah dan tafsir. Di Dar Kutub al-Mishriyah
ditemukan sekitar 67 kitab karya beliau.

9 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah
Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa,
Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah, (Bangil: Al-
Izzah, 2008), cet. ke-1, h. 78.
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dari seorang ulama, pemikir dan ideologi muslim abad ini. Syeikh
Taqiyuddin an-Nabhani yang telah melahirkan puluhan karya yang
mumpuni dan tajam, bernas, argumentatif dan sistematis.10

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan pemikir dan tokoh. Banyak

sekali karya-karya ditinggalkan, yang membahas berbagai disiplin ilmu, di

antaranya dalam bidang ekonomi. Di dalam karyanya tersebut, Syekh

Taqiyuddin an-Nabhani membahas masalah gaji/upah dengan melakukan

kajian dan analisis tentang sistem upah atau gaji dalam perspektif Islam,

namun sebelumnya beliau melakukan kritikan dengan memaparkan berbagai

kerusakan dan kesalahan konsep upah atau gaji dalam perspektif kapitalisme-

sekuler.

Kritikannya dalam masalah upah atau gaji perspektif kapitalisme-

sekuler, yakni dalam sistem tersebut upah atau gaji ditentukan berdasarkan

standar kebutuhan minimal dari suatu masyarakat. Sehingga, dalam penentuan

upah atau gaji pekerja di negara-negara terbelakang akan bersifat tetap dan

cenderung rendah. Karena kebutuhan minimal masyarakat di negara-negara

tersebut rendah. Begitu sebaliknya, di negara-negara maju (seperti Eropa)

upah atau gaji pekerja memiliki potensi tinggi, karena dipengaruhi oleh

standar kebutuhan minimal masyarakat di negara tersebut tinggi. Tinggi-

rendahnya dalam penentuan besarnya upah di negara kapitalisme-sekuler

dikenal dengan istilah UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah

Minimum Kota).11

Berangkat dari fakta tersebut di atas, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani,

melakukan kajian dengan menggali dalil-dalil syara’ (al-Qur’an, al-Hadits,

10 Ditulis oleh Penerbit al-Azhar Press dibagian sampul kitab karya Taqiyuddin an-
Nabhani, an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press,
Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), cet. ke-1, Lembar Sampul.

11 Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, Terj. Hafidz Abdurrahman,
cet. ke-6, h. 106.
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Ijma’ Sahabat dan Qiyas) dalam menentukan standar upah atau gaji, sehingga

peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: “Pemikiran Syekh

Taqiyuddin An-Nabhani tentang Upah Ditinjau Menurut Ekonomi

Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sampai kepada

maksud yang diinginkan, maka peneliti terlebih dahulu membatasi penelitian

ini tentang konsep gaji atau upah menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin an-

Nabhani. Kemudian dari pemikirannya dilakukan analisis terhadap konsep

upah atau gaji menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan

beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah konsep upah/gaji menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin an-

Nabhani?

2. Bagaimana latar belakang pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

tentang upah?

3. Bagaimanakah analisis ekonomi Islam tentang pemikiran Syekh

Taqiyuddin an-Nabhani tentang upah/gaji?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep upah/gaji menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin

an-Nabhani.

2. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Syekh Taqiyuddin an-

Nabhani tentang upah.
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3. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam tentang pemikiran Syekh

Taqiyuddin an-Nabhani tentang upah/gaji.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki

selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang penulis teliti, yaitu tentang upah/gaji.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Syariah (S.E.Sya) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang

langkah-langkah sistemattis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa

metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data,

sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk

mengumpulkan data-data itu. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah

sbeagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research)

yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan

dengan objek pembahasan yang peneliti teliti.
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2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

Taqiyuddin an-Nabhani. Sementara objek dalam penelitian ini adalah

pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang upah atau gaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data

sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan

(library reseach) yaitu  buku ”النظام اإلقتصاد فى اإلسالم“ dan “شخصیة

”اإلسالمیة tentang upah/gaji menurut pemikiran Taqiyuddin an-

Nabhani dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset

perpustakaan (library reseach) terhadap buku pokok permasalahan

yang dikaji yaitu tentang upah atau gaji, seperti buku “Pengantar

Ekonomi Islam” karya Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad

Arif Yunus12

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat

materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian

12 Bogor: al-Azhar Press, 2009.
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c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan

kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan

masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data Penelitian

Data-data sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kupulan data

diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis isi

(konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai

literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

6. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif; adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-

kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan

secara khusus.

b. Metode Deskriptif Analitik adalah suatu cara mengumpulkan data

yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

kemudian dilukiskan secara sistematis.

c. Studi Komparasi, adalah suatu cara mengumpulkan data dengan

membandingkan dua konsep atau pemikiran yang berbeda, sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis

akan mengklasifikasikan permasalahan ini ke dalam lima bab penelitian,

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini menguraikan pembahasan

tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
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Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIBLIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI. Dalam

bab ini menguraikan pembahasan tentang Kelahiran

Taqiyuddin an-Nabhani, Pendidikan dan Perjuangan

Taqiyuddin an-Nabhani, dan Karya-Karya yang dihasilkan

oleh Taqiyuddin an-Nabhani

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MENURUT

EKONOMI ISLAM. Dalam bab ini akan menguraikan

tentang Pengertian upah atau gaji, dasar hukum upah atau

gaji, syarat-syarat dalam upah atau gaji, kadar upah atau gaji,

macam-macam upah atau gaji, dan gugurnya upah atau gaji.

BAB IV : PEMBAHASAN. Dalam bab ini membahas tentang konsep

upah atau gaji menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani; Latar

belakang pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang

upah atau gaji; dan Analisis ekonomi Islam tentang

pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang upah atau

gaji.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi tentang

Kesimpulan dari hasil permasalahan dalam penelitian dan

saran-saran yang direkomendasikan terkait permasalahan

dalam penelitian yang dilaksanakan.

DAFTAR BACAAN


