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ABSTRAK 

 

Eka Susanti, 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Di CV. Herba 

Medica Academy  Ronowijayan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.  Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, ijārah 

 

Bentuk kegiatan muamalah yang berkaitan dengan sewa menyewa baik itu 

berupa barang atau tenaga manusia sudah sangat bervariasi dilakukan oleh 

masyarakat ponorogo.Salah satunya adalah yang dilakukan oleh CV. Herba 

Medica Academy. Dimana perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi 

kesehatan dan obat herbal ini dalam memperkerjakan karyawannya menggunakan 

sistem setoran hasil kerja untuk setiap harinya. Setoran tersebut bersifat wajib 

sementara uang setoran tersebut berasal dari pemeriksaan kesehatan terhadap 

masyarakat. Dalam pengupahan karyawannya, CV. Herba Medica Academy juga 

memberlakukan sistem masuk kerja secara penuh dalam sebulan. Artinya apabila 

karyawan absen masuk kerja berarti hal itu mempengaruhi waktu penerimaan 

upahnya. 

Dari latar belakang tersebut, ada tiga masalah pokok yang akan dibahas 

yaitu: Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja di CV. 

Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo ? Kedua, Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap setoran hasil kerja di CV. Herba Medica Academy 

Ronowijayan Ponorogo? Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ujrāh 

kerja di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta-

fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik penggalian data dilakukan 

dengan wawancara (interview) bersama narasumber dan observasi (pengamatan).  

Berdasarkan ketentuan akad ijārah, akad kerja yang terjadi di CV. Herba 

Medica Academy tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijārah. Selain itu akad 

ini juga tidak memenuhi salah satu asas muamalah yaitu asas adamul gharar. 

Sementara setoran hasil kerja di CV. Herba Medica Academy ini kurang sesuai 

dengan hukum Islam sebab tidak sesuai dengan syarat yang harus terpenuhi atas 

Māu’quh’ālaih atau obyek akad agar tidak mengambil keuntungan untuk diri 

sendiri. Ujrāh kerja yang berlaku di CV. Herba Medica Academy telah sesuai 

dengan hukum Islam.  Dalam ketentuan di CV. Herba Medica Academy, 

pekerjaan karyawan akan dihitung selesai setelah mencapai waktu tiga puluh hari 

masuk kerja, kemudian gaji akan dibayarkan. Sehingga, meski waktu pemberian 

gaji terjadi kemoloran -sebab si karyawan pernah absen bekerja- maka hal ini 

tetap diperbolehkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara 

umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang 

diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk 

memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.1 

Hal yang melatarbelakangi terjadinya hubungan kerjasama salah satunya 

adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai seorang individu. 

Sebab lain adalah ketidak mampuan atau kurang kesempatan yang dimiliki 

seorang individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di sisi lain, 

ada pihak yang tidak mempunyai sumber daya namun mempunyai keahlian 

dan tenaga untuk bekerja. Hubungan seperti itulah yang melahirkan istilah 

pengusaha dan karyawan. Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain 

mengelola sumber daya tersebut, dan pemilik sumber daya memberikan upah 

atas pekerjaan yang dilakukan.2 

Syariat Islam memberikan kebebasan terhadap para pemeluknya untuk 

berusaha dibidang apapun yang ia sukai dengan aturan yang telah digariskan.  

Jadi setiap muslim boleh  berusaha di segala bidang, asalkan tidak merugikan 

                                                             
1Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 151.  

 2 Ibid. 
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pihak orang lain, serta tidak mengambil hal milik orang lain dengan cara yang 

tidak dibenarkan.3 

Dalam hal perjanjian kerja/perburuhan merupakan perjanjian yang 

diadakan antar pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan 

pekerjaan (majikan). Lazimnya pemberi pekerjaan memberikan perintah dan 

yang melakukan pekerjaan harus menaati perintah tersebut.4 

Perjanjian kerja dalam syari’at Islam digolongkan kepada perjanjian 

sewa-menyewa (al-ijārah), yaitu ijārah a’yan, sewa-menyewa tenaga 

manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah Hukum Islam pihak yang 

melakukan pekerjaan disebut ājir, Ājir ini terdiri dari ājir khas yaitu 

seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan ājir 

musytarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. 

Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ājir (pemberi 

kerja) disebut musta’jir.5 

Dari hubungan kerjasama tersebut lahir hak dan kewajiban. Keduanya 

adalah komponen yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja sama. Hak 

yang diberikan kepada pekerja atau karyawan harus sesuai dengan kewajiban 

yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemilik sumber daya juga 

harus memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Semua 

komponen-komponen tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian. 

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan 

dasar yang hendak direalisasikan dalam hidupnya. Hal ini dapat terwujud 

                                                             
3Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab, (Kediri:  2013), 7.  
4Ibid., 152. 
5Ibid., 152.   
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dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi 

penyewa suatu barang, hak untuk menahan barang akad dalam gadai (rahn), 

dan lainnya. 

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak 

yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan 

uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan 

barang, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan 

berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.6 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah 

halal. Namun asal dari persyaratan yang di gunakan dalam transaksi memang 

masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu 

harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-kesimpulan dari nash 

berdasar ijtihad. Kalangan Hambaliyah dan Ibnu Syurmah serta sebagian para 

pakar Hukum Islam di kalangan Malikiyah berpendapat lain. Mereka 

menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. Namun demikian 

telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan kedua belah 

pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus 

dilaksanakan.7 

Menurut Taufiq yang dikutip oleh Nurul Hak, dalam mengadili perkara 

sengketa Ekonomi Syari’ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, 

sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus 

memahami apakah suatu ‘āqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan 

                                                             
6Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.PA, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer , (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2012), 29. 
 7Ibid. 
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rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu ‘āqad perjanjian itu sudah 

memenuhi azaz kebebasan berkontrak, azaz persamaan dan kesetaraan, azaz 

keadilan, azaz kejujuran dan kebenaran serta azaz tertulis. Hakim juga harus 

meneliti apakah ‘āqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh 

syari’at Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada 

unsur ghārar atau tipu daya, unsur māisir atau spekulatif dan unsur dhulm 

atau ketidakadilan. Jika unsur ini terdapat dalam ‘āqad perjanjian itu maka 

hakim dapat menyimpang dari isi ‘āqad perjanjian itu.8  

CV. Herba Medica Academy merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. 

Perusahaan ini melayani pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan 

menyediakan obat herbal. CV. Herba Medica Academy di Ronowijayan 

Ponorogo secara keseluruhan memiliki empat belas karyawan. Satu orang 

merangkap sebagai manager yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan 

sekaligus sebagai karyawan.  

Dalam prosedur penerimaan karyawan, sebelum karyawan bekerja 

terlebih dahulu mereka melalui prosedur interview dan pengamatan kerja di 

lapangan. Pengamatan kerja di lapangan ini bertujuan untuk mengenalkan 

calon karyawan tentang bagaimana cara kerja karyawan perusahaan di 

lapangan. Setelah pengamatan kerja, mereka akan menerima pengumuman 

apakah diterima bekerja atau tidak. Sebelum terjun ke lapangan, pegawai baru 

akan menjalani masa training kurang lebih selama enam hari tergantung 

                                                             
8Nurul Hak, Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari’ah (Yoyakarta: Teras, 2011), 210. 
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tingkat penguasaan materi pada saat training. Namun, perjanjian kerja atau 

kontrak kerja diperusahaan ini hanya bersifat lisan atau tidak tertulis. 

Mekanisme kerja di CV. Herba Medica Academy ini adalah dengan cara 

karyawan menawarkan jasanya dalam pemeriksaan kesehatan dan obat herbal 

yang di jual perusahaan kepada masyarakat. Setiap hari karyawan CV. Herba 

Medica Academy juga wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 ribu 

rupiah kepada perusahaan. Setoran ini diperoleh dari hasil pemeriksaan 

kesehatan kepada masyarakat. Untuk setiap pemeriksaan kesehatan, akan 

dipungut biaya sebesar Rp. 30.000. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 

berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Namun, jika dalam sehari 

karyawan tidak memperoleh pendapatan sebesar Rp. 70.000, karyawan tetap 

wajib menyetorkan uang kepada perusahaan dengan besaran yang sama. 

Biasanya uang tersebut berasal dari kantong pribadi karyawan atau bisa 

dikatan karyawan menambal uang setoran dengan uang pribadi karena uang 

hasil pemeriksaan tidak mencapai taeget. Tapi apabila dalam sehari karyawan 

mendapat pemasukan lebih dari Rp.70.000 maka kelebihan uang dari 

Rp.70.000 tersebut menjadi milik karyawan.9 

Selain itu dalam menggaji karyawan, CV. Herba Medica Academy ini  

juga memiliki prosedur tersendiri, yaitu semisal dalam satu bulan seorang 

karyawan absen dua hari dalam bekerja dengan alasan apapun, maka waktu 

penerimaan gaji juga mundur dua hari, begitupun seterusnya.10 

                                                             
9Witriana, Hasil Wawancara, 15 Desember 2018. 
10Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara,15 Desember 2018. 
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Sesuai dengan pendapat Taufiq di atas, perjanjian kerja antara CV. Herba 

Medica Academy dan karyawan terdapat indikasi bahwa dalam perjanjian 

kerja tersebut terdapat unsur dhūlm atau ketidak adilan. Dimana, karyawan 

yang pemasukannya kurang dari Rp. 70.000 tetap harus menyetor pada 

perusahaan sebesar Rp.70.000 yang diambil dari kantong pribadi. Hal ini 

tentu merugikan karyawan.  

Dalam prosedur penerimaan gaji di CV. Herba Medica Academy 

kehadiran karyawan sangat mempengaruhi waktu penerimaan gaji.  Jika 

dalam sebulan karyawan banyak absen kerja dengan alasan apapun tentu 

waktu penerimaan gaji juga semakin lama. Hal ini berarti karyawan tidak 

dibenarkan absen masuk kerja dengan segala alasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka  penulis hendak melakukan penelitian 

lebih mendalam tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja dan 

prosedur waktu pemberian gaji karyawan di CV. Herba Medica Academy 

tersebut untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja 

di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja di CV. Herba 

Medica Academy Ronowijayan Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap setoran hasil kerja di CV. 

Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ujrāh kerja di CV. Herba 

Medica Academy Ronowijayan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, 

maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kejelasan Hukum Islam terhadap akad kerja di CV. Herba 

Medica Academy Ronowijayan Ponorogo. 

2. Mengetahui kejelasan Hukum Islam terhadap setoran hasil kerja di CV. 

Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo. 

3. Mengetahui kejelasan Hukum Islam terhadap ujrāh kerja di CV. Herba 

Medica Academy Ronowijayan Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum serta sebagai bahan 

kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya 

dalam penelitian mengenai sistem kerja. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Penulis  

Membantu meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan 

fenomena-fenomena sosial/ekonomi khususnya ekonomi islam yang 

kompleks dan saling berkaitan.  

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

perusahan atau masyarakat/kelompok dalam menyusun/membuat 

kontrak kerja terhadap pegawainya. 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian yang menggunakan konsep sistem kerja yang 

direlevansikan dengan tinjauan Hukum Islam, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

Skripsi karya Andi Wirasputra berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Hubungan kerja Di PT. Widiyadara Glorier Indonesia”. 

Dalam skripsi ini,peneliti meneliti tentang perjanjian kerja yang dilakukan 

perusahaan dan sales yang tidak sesuai dengan Hukum Islam karena 

perjanjian tersebut tidak tertulis dan ada unsur fasid dalam akad. Dalam 
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pemberian upah PT. Widiyadara Glorier Indonesia kepada sales juga 

bertentangan dengan Hukum Islam karena PT. Widiyadara Glorier Indonesia 

tidak memberikan gaji pokok kepada sales. Sales hanya memperoleh upah 

dari penjualan produk yang ditawarkan serta bertanggung jawab atas resiko 

wanprestasi yang dilakukan konsumen.11 

Skripsi Fina Suci Rohmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

sistem kerja kru PT. Sumber Alam Ekspres Di Kecamatan Kutuarjo 

Kabupaten Purwokerto Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas tentang 

ketentuan kerja kru yang hanya disampaikan secara lisan oleh pihak PT. 

Sumber Alam Ekspres. Hal ini bertentangan dengan undang-undang No. 13 

Tahun 2013 dimana pengusaha yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan dan hal 

itu belum dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres. Dalam pemberian gaji, 

PT. Sumber Alam Ekspres menggunakan dua sistem, yaitu pertama untuk kru 

AKAP, AJAP, dan AJDP menggunakan akad ijārah sehingga gaji sudah 

ditentukan. Kedua, untuk kru AKDP dan pariwisata menggunakan akad 

Mudhārabah dengan gaji ditentukan berdasarkan prosentase pendapatan. 

Praktik kerja yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres sudah sesuai 

dengan Hukum Islam.12 

Skripsi Hidayat Matien Nur Wachid berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Bentuk Kontrak Kerja Dan Implementasinya Di Warung Sambel 

                                                             
11Andi Wirasaputra, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hubungan Kerja Di PT. 

Widiyadara Glorier Indonesia,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014). 
12 Fina Suci Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kru PT. Sumber 

Alam Ekspres Di Kecamatan Kutuarjo Kabupaten Purwokerto Provinsi Jawa Tengah,” Skripsi, 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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Cobek Nyai Ti Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan bentuk kontrak kerja 

merupakan kontrak tidak tertulis yang disampaikan pada saat wawancara 

kerja. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian kerja dapat dicapai 

dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Tetapi, ada beberapa klausul 

kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyai Ti Yogyakarta yang terlihat 

samar. Diantaranya masa kerja dan penempatan kerja karyawan. Bentuk 

kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyai Ti Yogyakarta ini sudah sesuai 

namun bila dilihat dari segi terpenuhinya asas-asas dalam Hukum Islam ada 

asas yang belum terpenuhi di antaranya, asas keseimbangan, asas 

kemaslahatan, asas amanah dan asas janji itu mengikat.13 

Dari beberapa judul skripsi yang telah ada, ada satu yang memiliki judul 

hampir serupa dengan penulis yaitu skripsi dari Fina Suci Rahmawati dengan 

judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kru PT. Sumber Alam 

Ekspres Di Kecamatan Kutuarjo Kabupaten Purwokerjo Provisi Jawa Tengah. 

Bedanya dalam skripsi ini penulis mengkaji masalah terkait ketentuan kerja 

yang hanya disampaikan secara lisan oleh perusahaan atau ketentuan kerjanya 

tidak tertulis dan ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2013. Selain itu dalam pemberian gaji perusahaan juga didasarkan pada dua 

akad berbeda yaitu akad ijārah dan Mudhārabah. 

 Sementara pada skripsi kali ini penulis akan fokus pada masalah terkait 

akad kerja antara perusahan dan karyawan, sistem setoran yang berlaku 

diperusahaan serta sistem pengupahan yang berlaku di CV. Herba Medika 

                                                             
13Hidayat Matien Nur Wachid, “Tinjauan Hukum Islam Terhap Bentuk Kontrak Kerja 

Dan Implementasinya Di Warung Sambel Cobek Nyai Ti Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2015). 
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Academy. Penulis akan membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerja di CV. Herba Medika Academy di Ronowijayan 

Ponorogo. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.  

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.14 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.15  

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara 

menyeluruh.16 Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.  Dalam 

penelitian ini penulis memahami fenomena-fenomena yang terjadi di CV. 

Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo. 

 

 

 

                                                             
14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

6. 
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), 40. 
16 Damanuri, Metodologi Penelitian, 10. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berposisi sebagai pengamat penuh atas 

kegiatan perusahaan yang berlangsung di CV. Herba Medica Academy 

Ronowijayan Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor CV. Herba Medica Academy 

Ronowijayan Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena pada 

tempat tersebut terdapat praktik kerja yang menarik untuk diteliti dari 

sudut pandang Hukum Islam. 

4. Data dan Sumber Data 

 Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka penyusun harus 

mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian atau subjek dari 

mana data dapat diperoleh sumber data untuk penelitian ini diperoleh 

dari: 

a. Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data tentang akad kerja di CV. Herba Medica Academy 

2) Data tentang setoran kerja di CV. Herba Medica Academy 

3) Data tentang pengupahan kerja di CV. Herba Medica Academy 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data itu didapat, dalam 

penelitian ini data-data diperoleh dari informan. Yang dijadikan 

sumber data dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu : 
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1) Manager/pihak CV. Herba Medica Academy 

2) Karyawan CV. Herba Medica Academy 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek 

sasaran.17 Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah 

diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu 

dengan melihat praktik sistem kerja di CV. Herba Medica Academy. 

b. Wawancara (interview) 

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah 

kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan 

pemberi informasi.18 Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya 

jawab langsung dengan manager perusahaan yang bernama Diki dan 

karyawan CV. Herba Medica Academy lainnya. 

 

 

 

 

                                                             
17 Abdurrahmad Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), 104. 
18 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165. 
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c. Dokumentasi 

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.19 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumentasi perusahaan 

yang dapat berupa brosur obat, brosur lowongan pekerjaan, brosur 

penyakit yang dapat diperiksa dan standing banner. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Agar data yang diperoleh memberi manfaat sesuai dengan yang 

dibutuhkan maka di perlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data 

yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Editing 

Pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok data.20 Dalam penelitian ini, 

penulis mengumpulkan semua data mengenai akad kerja, setoran dan 

ujrāh kerja yang terjadi di CV. Herba Medica Academy kemudian 

memeriksa kelengkapan data sebelum selanjutnya masuk dalam 

proses pengkodean.  

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam 

kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan 

                                                             
19 Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 146. 
20 Dedung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam 

Semesta, 2003), 16. 
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permasalahannya. Sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk 

menyusun skripsi.21 Dalam penelitian ini, setelah data-data dan 

referensi terkait dengan tentang sistem kerja menurut Islam dirasa 

sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi. 

c. Penemuan Hasil Data 

Data yang telah melewati proses pengorganisasian, kemudian 

data dianalisis menggunakan teori yang telah disediakan.22 Setelah 

data dianalisis, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terkait 

dengan tentang praktik sistem kerja di CV. Herba Medica Academy. 

7. Teknik Analisis Data 

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan yang relevan. Sehubungan dengan permasalahan 

yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan 

skripsi ini lebih terarah dalam penulisan atau penyusunannya, maka 

metode yang penulis gunakan adalah metode induktif yaitu suatu cara 

atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 

dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang 

bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.23 

 

 

                                                             
21Ibid., 17. 
22Ibid. 
23 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1993), 58. 
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8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data terhadap penelitian kualitatif dilakukan 

dengan ketekunan pengamatan, dan kehadiran peneliti. Keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihannya 

(validitas) dan keandalan (reabilitas), derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data).24 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk 

menguji keabsahan data, yaitu: 

a. Triangulasi, yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu.25 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh dari 

beberapa sumber atau informan. Sedangkan triangulasi teknik 

adalah penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk 

menggali data yang sejenis agar didapatkan data yang valid. 

b. Diskusi teman sejawat,26 yaitu teknik menguji kredibilitas data 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sepemikiran. 

 

 

                                                             
24Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D edisi ke enam, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 372. 
26Ibid., 368. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KONTRAK KERJA DAN IJĀRAH  

Bab ini akan dibahas mengenai teori tentang kontrak kerja dan 

ijārah. Meliputi pengertian, perjanjian dalam Islam, 

berakhirnya akad, dasar hukum, rukun dan syarat, ketentuan 

waktu, macam-macam dan objek kerja, resiko dan berakhirnya 

ijārah. 

BAB III :BENTUK SISTEM KERJA DI CV. HERBA MEDICA 

ACADEMY RONOWIJAYAN PONOROGO 

Bab ini adalah berisi tentang data lapangan meliputi: sekilas 

tentang CV. Herba Medica Academy, ketentuan kerja, ketentuan 

pelaksanaan waktu, job describtion, dan upah dan gaji. 
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BAB IV :ANALISIS SISTEM KERJA DI CV. HERBA MEDICA 

ACADEMY RONOWIJAYAN PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis Hukum Islam dari praktik kontrak 

kerja, setoran serta pengupahan di CV. Herba Medica Academy 

Ronowijayan Ponorogo. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

KONTRAK KERJA DAN IJĀRAH 

A. Kontrak Kerja 

1. Pengertian Kontrak Kerja (Akad) 

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد)  yang artinya perikatan, 

perjanjian, dan permufakatan.1 Kontrak atau perjanjian, dalam 

hukum perdata Islam, disebut dengan istilah “akad” (al-āqd). 

Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi 

(lughawi), terminologi (istilah) dan perundang-undangan (al-qanun 

al-wad’i).2 

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, 

antara lain:3 

a. Mengikat (ar-āabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung 

dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (āqdatun), yaitu sambungan yang memegang 

kedua ujung itu dan mengikatnya. 

c. Janji (al-‘ahdu).  

Secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk 

pengertian umum (ma’na al-amm) dan khusus (ma’na al-khas). 

Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang 

                                                             
1Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 97. 
2Hasbi Hasan, Pemikiran Dan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Dunia Islam 

Kontemporer (Depok: Gramata, 2011), 102. 
3M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah), (Jakarta:  

PT Grafindo Persada Pratama, 2003), 101. 
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timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik 

sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan 

semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, 

seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan 

kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan 

wajib  ataupun kewajiban duniawi. 

2. Rukun dan Syarat Akad 

1) Rukun Akad  

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 

perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi 

kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh 

akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut: 

1) Āqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri 

dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang 

orang yang memiliki hak.4 

2) Māu’quh’ālaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3) Māudhu al-āqd ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, berbeda akad, maka berbeda pula 

tujuan pokok akad. 

                                                             
4Ibid., 102-103. 



21 

 

 

 

4) Siqhat al-āqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad. Sedangkan qabul perkataan yang keluar dari 

pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.5 

2) Syarat Akad 

Setiap pembentukan akad atau ‘aqad syarat yang 

ditentukan oleh syara’ wajib disempurnakan. Syarat-syarat 

umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam ‘aqad 

yaitu:6 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumannya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia 

bukan akid yang memiliki barang. 

4) Akad tidak dilarang oleh syara’. 

5) Akad dapat memberikan faedah. 

6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum 

terjadi qabul. 

                                                             
5 Sohari Sahari, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43. 
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 44. 
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Ijab dan qābul bersambung, jika berpisah sebelum adanya 

qābul maka batal. 

3. Macam-macam Akad  

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari 

berbagai segi keabsahannya. 

Menurut syara’ akad dapat dibagi menjadi:7 

a. Akad sāhih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. 

Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh 

akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu serta mengikat 

kedua belah pihak yang berakad. 

b. Akad yang tidak sāhih yaitu akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya 

tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang 

berakad. 

4. Asas-Asas Akad 

Dalam Hukum Islam dikenal beberapa asas yang berpengaruh 

kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan adalah sebagai berikut: 

a. Asas Ibadah 

 Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam; “pada 

asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil 

yang melarangnya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala 

                                                             
7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 108. 
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tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada 

larangan-larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan 

dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apa 

pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai 

perjanjian tersebut. 

b. Asas Kebebasan 

 Akad ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat 

membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad 

yang telah ditentukan oleh syara’ dan boleh memasukkan 

klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai 

dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan 

dengan syari’at. 

c. Asas Konsensualisme 

 Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad 

(pejanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara 

pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, 

misstatement. 

d. Asas Mengikat 

 Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan bahwa “perintah itu 

pada asasnya menunjukkan wajib” . Kaidah ini menunjukkan 

bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi. 
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e. Asas Adamul Gharar 

 Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk 

muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu 

yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh 

pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. 

 Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan 

antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun 

keseimbangan dalam bentuk resiko. Implikasi dari asas ini, 

hukum muamalat melarang transaksi (akad) riba, di mana 

dalam konsep riba, debitur yang memilkul risiko atas kerugian 

usaha, sedangkan kreditor bebas dan tetap mendapat persentase 

tertentu. 

f. Asas Maslahah 

 Asas ini merupakan maqóshidut tasyrí’ yang mengandung 

prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para 

pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan 

menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan yang 

memberatkan. 

g. Asas Amanah 

 Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak 

harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya 

dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 
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ketidaktahuan mitra akadnya. Dalam hukum Islam, terdapat 

suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu 

pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak 

lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian 

bersangkutan. 

h. Asas Keadilan 

Zaman sekarang ini, sering terjadi akad ditutup oleh salah satu 

pihak dengan pihak lain tanpa  ia memiliki kesempatan untuk 

melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena 

klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak 

mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian 

kepada pihak yang menerima syarat tersebut karena dorongan 

kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima 

asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh 

pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. 8 

5. Berakhirnya Akad 

Akad akan berakhir apabila:9 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya 

tidak megikat. 

                                                             
 8Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 33. 

9Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), 35. 
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c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap 

berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-

unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi; (b) 

berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (c) 

akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; (d) tercapainya 

tujuan akad itu secara sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini 

para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis 

berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Akad 

yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 

melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.  

6. Ijārah 

a. Pengertian Ijārah 

Akad Ijārah, di lihat dari segi objeknya di bagi menjadi dua 

yaitu, Ijārah manfaat atau Ijārah ain dan Ijārah yang bersifat 

pekerjaan atau Ijārah dzimmah ialah dengan memperkerjakan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan.  

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata ajāra-

ya’jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah 

pekerjaan. Al-ājru berarti upah atau imbalan untuk sebuah 

pekerjaan. Al-ājru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang 

bersifat materi maupun yang bersifat immateri.10 

                                                             
10Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 101. 
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Secara istilah Ijārah adalah akad pemindahan hak guna 

(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan 

adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah 

mengatakan bahwa Ijārah adalah akad atas manfaat disertai 

imbalan.11  

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad 

sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang 

harus diperhatikan dalam akad Ijārah ini adalah bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat 

yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad 

Ijārah adalah manfaat itu sendiri bukan bendanya. Benda 

bukanlah objek dalam akad ini, meskipun akad Ijārah kadang-

kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. 

Dalam akad Ijārah tidak selamanya manfaat dapat diperoleh 

dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga 

manusia. Ijārah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah 

mengupah dalam masyarakat.12  

b. Dasar Hukum Ijārah 

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa Ijārah disyari’atkan 

dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijārah 

disyariatkan berdasarkan  Al-qur’an, As-Sunnah, dan ijma. 

                                                             
11Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa ādillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387. 
12M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180. 
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1) Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26-27: 

َا ََي أََبِت اْسَتْأِجْرهم ِإنَّ َخْْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  قَاَلْت ِإْحَداُهم

ّ   قَاَل ِإِنّ أمرِيدم َأْن أمْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنَتَّ   َهاَتنْيِ َعَلى َأْن األِمنيم

َرِن ََثَاِنَ ِحَجٍج فَِإْن أَْْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أمرِيدم َأْن  ََتْجم

اِِلِنيَ  ِن ِإْن َشاَء اَّللَّم ِمَن الصَّ قَّ َعَلْيَك َسَتِجدم  َأشم

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”. 

Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang 

dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 

bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 

memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” 

(Q.S Al-Qashash: 26-27).13 

 

2) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233: 

نَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ لَِمْن أَرَاَد َأْن يمِتمَّ  َواْلَواِلَداتم ي مْرِضْعَن أَْوالَدهم

نَّ وَِكْسوَ  ُتممنَّ ِِبْلَمْعرموِف ال تمَكلَّفم الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْولموِد َلهم رِْزق مهم

ْسَعَها ال تمَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْولموٌد َلهم ِبَوَلِدِه  نَ ْفٌس ِإال وم
                                                             

13Al-Qur’an, 28: 26-27. 
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َما  هم َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثلم َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاال َعْن تَ رَاٍض ِمن ْ

َناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدتمْ  ْم َفال َوَتَشاومٍر َفال جم  َأْن َتْسََتِْضعموا َأْوالدَكم

وا  تمْم ِِبْلَمْعرموِف َوات َّقموا اَّللََّ َواْعَلمم ْم ِإَذا َسلَّْمتمْم َما آتَ ي ْ َناَح َعَلْيكم جم

َ ِبَا تَ ْعَملموَن َبِصْيٌ   َأنَّ اَّللَّ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

juga seorang ayah karena anaknya, dan waris 

pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).14 

 

3) As-Sunnah 

فَّ عَ َأْعطموا اأَلِجَْي أَ  َرقمهم ْجرَهم قَ ْبَل َأْن َيَِ   

Artinya: Dari Abdillah bin umar ia berkata: berkata 

Rasullah SAW : berikan kepada seorang pekerja 

                                                             
14Al-Qur’an, 2: 233. 
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upahnya sebelum keringatnya kering. (H.R. 

Ibnu Majah, Shahih). 

 .َمِن اْسَتْأَجَر َأِجْْيًا فَ ْلي مْعِلْمهم َأْجرَهم 

Artinya: “Dari abu sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi 

SAW bersabda, “barang siapa memperkerjakan 

pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. 

Abdurrazaq).15 

4) Ijma’ 

 Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ 

bahwa Ijārah dibolehkan sebab bemanfaat bagi manusia. 

Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka 

pekerjaan itu menjadi baik dan halah. Para ulama tak 

seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. 

Sebagai mana diungkapkan sayyid sabiq: “dan atas 

disyariat’kannya sewa menyewa ulama Islam telah 

sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang 

berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena 

al-Ijārah merupakan akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

                                                             
15Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Māram, Cet. Ke-1 (Jakarta: 

Pustaka Amani, 1995), 361. 
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diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.16 

 Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga 

mengatakan bahwa sewa-menyewa itu dibolehkan oleh 

seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. 

Al-Ijārah merupakan “akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.17   

c. Rukun dan Syarat Ijārah 

Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat Ijrārah 

adalah sebagai berikut. 

1) Rukun Ijārah 

 Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu 

itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya.  

Rukun-rukun Ijārah ada tiga: 

a) Āqid mencangkup mu’jir (orang yang menyewakan) 

dan (orang yang menyewa). 

b) Ma’qūd Ālaih (objek sewa), mencangkup ujrāh 

(upah) dan manfaat (manfaat barang yang 

disewakan). Barang yang disewakan atau sesuatu 

yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan 

                                                             
16Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT. Alma;arif, 1987), 18. 
17Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani press, 2001), 117. 
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pada barang yang disewakan dengan beberapa 

syarat: 

(1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad 

sewa-menyewa dan upah  mengupah dapat 

dimanfaatkan kegunaannya atau tidak cacat. 

(2) Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa 

dan upah mengupah dapat diserahkan kepada 

penyewa dan pekerja berikut kegunaannya 

(khusus dalam sewa-menyewa). 

(3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara 

yang mubah (boleh) menurut syara’, bukan hal 

yang dilarang (diharamkan). Para ulama fiqh 

mengatakan tidak boleh menyewa seseorang 

untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa 

seseorang untuk membunuh orang lain 

(pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh 

menyewakan rumah kepada orang non muslim 

dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut 

mereka, obyek sewa-menyewa dalam contoh 

tersebut termasuk maksiat. 

(4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ayn 

(zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut 

perjanjian dalam akad. Sehingga tidak ada uzur 
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yang dapat membatalkan akad atau sesuatu yang 

baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang 

akad. 

c) Shighat ijāb qabul (ucapan serah terima).18 

2) Syarat ijārah 

Syarat yang harus dipenuhi dalam Ijārah sebagai berikut. 

a) Mu’jir dan mustā’jir disyaratkan baligh, berakal, 

cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan 

saling meridhai. 

b) Sighat ijab qabul antara mū’jir dan mustā’jir, ijab 

Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.19 

c) Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah 

(ujrah) adalah sebagai berikut: 

(1) Upah harus berupa mal mutāqawwin yang 

diketahui.  

(2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis 

manfaat ma’qūd ālaih.20 

d) Syarat Ma’qūd Ālaih (barang yang disewakan) atau 

sesuatu yang dikerjakan (objek): 

                                                             
18Dumairi Nor. Sufandi Dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 

2008), 119-120. 
19Hendi, Fiqih Muamalah, 117-118. 
20Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 326. 
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(1) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga 

tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek 

akad bisa dilakukan dengan menjelaskan. 

(a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat 

bisa dengan mengetahui benda yang 

disewakan. Apabila seorang mengatakan. 

“saya sewakan kepadamu salah sayu rumah 

ini”, maka akad Ijārah tidak sah karena 

rumah mana yang disewakan belum jelas. 

(b) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang 

dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar 

antara kedua belah pihak tidak terjadi 

perselisihan. Misalnya, pekerjaan 

membangun rumah sejak fondasi sampai 

terima kunci, dengan model yang tertuang 

dalam gambar atau pekerjaan menjahit jas 

lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.21   

(c) Penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak 

memberikan batas maksimal atau minimal. 

Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat 

asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalill 

yang mengharuskan untuk membatasinya. 

                                                             
21Ibid, 323. 



35 

 

 

 

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 

penetapan awal waktu akad, sedangkan 

ulama syafi’iyah mensyaratkan sebab bila 

tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan 

ketidaktahuan waktu wajib dipenuhi.22 

(2) Manfaat yang menjadi objek akad adalah manfaat 

yang dibolehkan oleh syara’. Misalnya menyewa 

buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk 

tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh 

menyewakan rumah untuk maksiat seperti, 

pelacuran atau perjudian atau menyewa orang 

untuk membunuh orang lain atau menganiaya, 

karena dalam hal ini mengambul upah untuk 

perbuatan maksiat. 

(3) Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan 

bukan kewajiban orang yang disewa (ājir) 

sebelum dilakukannya ijārah. Hal tersebut karena 

seseorang yang melakukan pekerjan yang wajib 

dikerjakan, tidak berhak menerima upah atas 

pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah 

menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepad 

                                                             
22Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 127. 
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Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain 

sebagainya. 

(4) Orang yang disewa tidak boleh mengambil 

manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. 

Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya 

sendiri maka Ijārah tidak sah. 

(5) Manfaat ma’qūd ‘alaih harus sesuai dengan 

tujuan dilakukannya akad Ijārah yang bisa 

dilakukan umum.23 Apabila manfaat tersebut 

tidak sesuai dengan tujuan dilakulkannya akad 

Ijārah maka Ijārah tidak sah. Misalnya menyewa 

pohon untuk menjemur pakaian, dalam hal ini 

Ijārah tidak dibolehkan, karena manfaat yang 

dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, 

tidka sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri. 

d. Macam-macam Ijārah 

Dari segi objeknya, akad Ijārah  dibagi para ulama fiqih 

kepada dua macam: 

1) Ijārah āin yang bersifat manfaat (sewa). Ijārah  yang 

bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, 

toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara’ untuk digunakan, maka 

                                                             
23 Ibid., 324-326. 
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para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek 

sewa-menyewa, 

2) Ijārah dzimmāh yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijārah  yang 

bersifa pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Ijārah  seperti ini menurut para 

ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 

jelas dan sesuai syari’at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu 

dan tani.24 

Ijārah  jasa (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu: 

a) Ijārah Khusus, yaitu Ijārah yang dilakukan oleh seorang 

pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh 

bekerja selain dengan orang yang telah memberinya 

upah.  

b) Ijārah Musytarik, yaitu Ijārah yang secara bersama-sama 

atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan 

bekerjasama dengan orang lain. 

Berkenaan dengan tanggung jawab Ājir sebagai orang yang 

disewa jasanya, yaitu: 

1) Ājir khusus adalah orang yang bekerja sendiri dan 

menerima upah sendiri, jika ada barang yang rusak, ia tidak 

bertanggungjawab untuk menggantinya. 

                                                             
24Herianto, “Ijārah  Dalam Islam,” dalam 

https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/Ijārah -dalam-islam/, diakses pada tanggal 17 

November 2019, jam 20.18).  

https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/
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2) Ājir Musytarik, terdapat perbedaan dalam menetapkan 

tanggungjawab mereka, seperti: 

a) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam 

Syafi’i yaitu, mereka tidak bertanggungjawab atas 

kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh 

mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan. 

b) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah 

yaitu, mereka berpendapat bahwa ājir 

bertanggungjawan atas kerusakan jika kerusakan 

disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja 

kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum 

terjadi.25 

e. Bentuk-bentuk Pekerjaan Dalam Ijārah26 

1) Transaksi ijārah yang dilakukan terhadap pekerjaan tertentu 

terhadap ājir  tertentu. Misal, Khalid mengontrak 

Muhammad untuk melakukan pekerjaan menjahit baju atau 

untuk mengemudikan mobil. Bagi ājir  yang bersangkutan 

(Muhammad) wajib untuk melakukan pekerjaan tersebut dan 

tidak bisa digantikan orang lain karena ājir  telah diangkat. 

2) Transaksi ijārah yang dilakuakn pada zat yang 

dideskripsikan dalam suatu perjanjian. Orang yang 

bersangkutan apabila sakit dan tidak dapat mengerjakan 

                                                             
25Ibid, 133-134. 

 26Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 85. 
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pekerjaannya, bisa memilih untuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut sendiri atau boleh juga orang lain menggantikan 

posisinya. Hal tersebut berlaku selama masih sama dengan 

deskripsi kerja yang ada dalam transaksi ijārah tersebut. 

3) Transaksi ijārah dengan menggunakan suatu deskripsi untuk 

menentukan pekerjaan. Seperti mengontrak seorang penjahit 

agar menjahit gaun dengan model tertentu atau mengontrak 

seorang agar menjahit gaun yang  dideskripsikan bentuknya 

yang diinginkannya. 

4) Apabila seorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian 

pekerjaan tersebut dilemparkan pada orang lain -dengan 

ongkos yang lebih murah dari pada sebelumnya-lalu sisanya 

merupakan keuntungan-bagi dirinya, maka hal semacm ini 

diperbolehkan. Sebab dia boleh saja mengontrak orang lain 

sepadan dengan upah pertama, yang diberikan padanya atau 

kurang padanya atau kurang atau lebih. Contoh pemilik 

pabrik seperti butik dan mabel. 

5) Mengontrak sejumlah pekerja agar dia mengambil sebagian 

dari upah mereka, atau menentukan upah tersebut dengan 

memandang sebagai bagian dari upah mereka, maka cara ini 

tidak diperbolehkan. Karena ketika itu, orang yang 

bersangkutan telah merampas sebagian dari upah yang telah 

ditetapkan untuk mereka.  
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f. Pembatalan dan berakhirnya Ijārah.  

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadiannya itu 

terjadi pada tangan penyewa. 

2) Rusaknya barang yang disewakan.  

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alah).  

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa 

yang telah ditentukan dan selesainaya pekerjaan. 

5) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. 

6)  Adanya uzur. 

 

B. Pengupahan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Upah 

Menurut fiqih muamalah upah disebut juga dengan ijārah. Al- 

ijārah berasal dari kata al-ājru arti menurut bahasanya ialah al-iwādh 

yang arti dari bahsa indonesianya ialah upah dan ganti.27 

Upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada 

para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. 

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan.28 

 

 

                                                             
 27Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1. 
 28Burhanuddin Yusuf, Managemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 248.  
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2. Asas-asas Pengupahan Dalam Hukum Islam 

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu 

kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa 

hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang 

merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus 

seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah 

atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, 

akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan 

pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadits yang diwujudkan dalam 

nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan 

kebajikan, diantaranya:29 

a. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang 

dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan 

ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang 

melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang 

berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa 

memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan 

kondisi keluarganya. 

2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan 

diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa 

                                                             
 29Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Pemikiran Keislaman, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 

1996), 191.  
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dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya 

menguntungkan para pengusaha. 

b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya 

kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup 

masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya 

berdasarkan pertimbangan semata. 

c. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik 

pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak 

diperlakukan sewenang-wenang. 

Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu: 

1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali 

ditentukan lain dalam Al-Quran dan sunah Rasul. Pada 

dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan 

karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana 

hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat. 

2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung 

unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan 

karyawan tidak ada unsur paksaan. 

3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. 

Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan 

karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya 

karyawan yang bekerja ditempatnya, maka usaha yang 
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dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, 

dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan 

sehingga dapat meningkatkan hidupnya dan karyawan pun 

mendapatkan pengalaman kerja. 

4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.30 

3. Macam-macam Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam 

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain: 

a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, 

minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini 

pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan 

diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk 

pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. 

Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar 

upahnya dengan orang malas. 

b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya 

pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh rajin yang akan 

mendapat upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang 

malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak ada ketentuan besar 

upah. 

                                                             
 30Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet. Ke-1 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), 15. 
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c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau 

menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem 

waktu dan borongan.31 

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 32 

a. Upah (ajrum) musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam 

perjanjian dan dipersyatakan ketika disebutkan harus disertai 

adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah 

ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. 

b. Upah (ajrum) misi’ yaitu upah yang sepadan dengan kondisi 

pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan 

dengan pekerjaan saja. 

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa 

menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk 

upah. 

b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam akad. 

                                                             
 31Nurcholish Madjid, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 

1994), 287. 
32Taqiyyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2009), 1044. 
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c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhii 

kehidupan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau 

jasa). 

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud darii 

sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak 

dikurangi dan ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan 

yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan diberikan 

banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang 

diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah 

upah tersebut dapar diukur dengan uang. 

e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, 

artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, 

penipuan atau sejenisnya. 

f. 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. 
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BAB III 

SISTEM KERJA DI CV. HERBA MEDICA ACADEMY RONOWIJAYAN 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum tentang CV. HERBA MEDICA ACADEMY 

Ronowijayan Ponorogo. 

CV. Herba Medica Academy merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang kesehatan sebagai praktisi kesehatan dan distribusi 

suplemen herbal. Perusahaan ini melayani pemeriksaan kesehatan dan 

menyediakan obat herbal. Salah satu cabang Ponorogo berkantor di 

perumahan Grisimai yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kampus IAIN 

Ponorogo.1 

CV. Herba Medica Academy di Ronowijayan Ponorogo secara 

keseluruhan memiliki empat belas karyawan. Tiga belas karyawan biasa dan 

satu orang merangkap sebagai manager yang bertugas mengawasi jalannya 

perusahaan sekaligus sebagai karyawan. Memiliki enam hari kerja dan satu 

hari libur dihari hari minggu untuk karyawannya. Sementara jam kerjanya 

dimulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore.2 

Dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat, 

karyawan CV. HERBA MEDICA ACADEMY  dibagi menjadi beberapa 

crew. Dalam satu crew terdiri dari beberapa karyawan, dimana dalam satu 

crew tersebut seorang karyawan dapat naik jenjang menjadi top leader atau 

                                                             
1 https://herbamedicaacademy.wordpress.com/2017/04/15/visi-misi-herba-medica-

academy (diakses pada tanggal 14 Desember 2018, jam 14.33). 
2Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara,15 Desember 2018. 

https://herbamedicaacademy.wordpress.com/2017/04/15/visi-misi-herba-medica-academy
https://herbamedicaacademy.wordpress.com/2017/04/15/visi-misi-herba-medica-academy
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asisten manager sesuai dengan prestasi yang telah diperoleh berdasarkan 

poin. Poin ini didapat dari hasil penjualan obat.  

Karyawan yang memiliki poin tinggi dapat naik jenjang menjadi top 

leader atau asisten leader yang masing-masing memiliki tugas dan keuntung 

yang berbeda. 

1. Top Leader 

Top leader memiliki tanggang jawab untuk membentuk kru yang 

nantinya akan bekerja sesuai dengan wilayah yang ditentukan. 

Mengumpulkan sebanyak 20 poin setiap dua minggunya. Top leader ini 

memiliki kantor sendiri. Keuntungan dari top leader adalah memperoleh 

bagian sebesarRp. 5.000 dari setiap setoran orang dalam satu crewnya.  

2. Asisten Manager 

Asisten Manager memiliki tugas antara lain sebagai: 

a. Good Sample 

Memberi contoh bagi bawahan bagaimana menjadi kayawan yang 

baik dan memenuhi tanggung jawabab sebagai karyawan CV. Herba 

Medica Academy. Mengumpulkan sebanyak 30 poin setiap dua 

minggunya 

b. Good Promotor 

Mempromosikan orang yang berada dibawah naungannya. 

c. Good Motivator 

Sebagai wadah bagi karyawan untuk menyampaikan masalah yang 

dihadapi dan memberikan solusi. 



48 

 

 

Selain tugas diatas, asisten manager juga memperoleh keuntungan 

seperti memperoleh memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000 dari setiap 

setoran orang dalam satu crewnya. 3  

 

B. Praktik Akad Kerja CV. Herba Medica Academy Ronowijayan 

Ponorogo. 

Prosedur perjanjian kerja di CV. Herba Medica Academy terlebih 

dahulu melalui serangkaian proses dalam penerimaan karyawan. Calon 

karyawan yang ingin bekerja di CV. Herba Medica Academy biasanya 

diawali dengan membuat surat lamaran kerja dan dikirim ke kantor 

perusahaan. Mereka yang telah mengirim surat lamaran pekerjaan nanti akan 

di hubungi oleh perusahaan untuk proses selanjutnya. Hal ini di ungkap oleh 

Dicky sebagai berikut: 

“Seperti prosedur penerimaan karyawan di perusahaan lainnya, Disini 

juga seperti itu. Yang ingin melamar pekerjaan harus mengirim surat 

lamaran pekerjaan dan syarat-syarat lainnya ke kantor. Nanti kalau 

sekiranya memenuhi kriteria, akan dihubungi”4 

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Witriana selaku 

salah satu karyawan. 

“Dulu saya tahu tentang lowongan pekerjaan ini dari postingan di 

facebook. Karena saya sedang butuh pekerjaan dan tahu kalau 

kantornya dekat, jadi saya coba daftar. Kirim surat lamaran. Trus 

sama orang perusahaan dihubungi lagi untuk tes”5 

 

Berkaitan dengan syarat pendaftaran, mbak witri menambahkan bahwa 

syarat yang harus dipenuhi pelamar untuk mendaftar kerja di CV. Herba 

                                                             
3Witriana, Hasil Wawancara, 15 Desember 2018. 
4Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara,15 Desember 2018. 
5Witriana, Hasil Wawancara, 15 Desember 2018. 
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Medica Academy  adalah selain minimal jenjang pendidikan yang  dimiliki 

juga tidak sedang bekerja ditempat lain atau sedang kuliah. 

Prosedur peneriman karyawan, CV. Herba Medica Academy memiliki 

sistem yang hampir sama dalam merekrut perusahaan lainnya. Sesuai dengan 

yang disampaikan Mas Diki: 

“Untuk yang ingin melamar, pertama minimal harus lulusan SMA dan 

tidak kerja ditempat lain atau kuliah. Sama berkas-berkas lain seperti 

fotokopi KTP, KK, pas foto, surat lamaran kerja dan daftar riwayat 

hidup. Ya seperti melamar kerja ditempat lain”6 

 

Masyarakat yang berminat diharuskan mengirimkan surat lamaran 

pekerjaan ke kantor. Perusahaan akan menghubungi jika pendaftar memenuhi 

syarat untuk melakukan tes tulis terkait dunia kesehatan dan pekerjaan yang 

terkait. Seperti yang disampaikan Dicky sebagai berikut: 

“Tes ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan calon 

karyawan terkait dunia kesehatan. Karena perusahaan memang 

berjalan didunia kesehatan”7 

 

Tes tulis ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam perekrutan 

karyawan. Sesuai dengan yang disampaikan Mas Dicky bahwasannya 

perusahaan bergerak dalam dunia kesehatan sehingga perusahaan perlu 

mengetahui sejauh mana pengetahuan calon karyawan mereka terhadap dunia 

kesehatan.  

Pengamatan kerja di lapangan adalah proses selanjutnya yang harus 

dilewati oleh calon karyawan setelah melewati tes tulis. Pengamatan kerja ini 

dilakukan dengan calon karyawan mengikuti karyawan CV. Herba Medica 

                                                             
 6Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara,15 Desember 2018. 

7Ibid., 



50 

 

 

Academy yang sedang bekerja di lapangan. Mereka turut untuk melihat dan 

mengamati karyawan yang sedang bekerja dengan pasien. Dari sana mereka 

dapat mengetahui cara kerja dan bagaimana nanti menjalankan tugasnya 

sebagai karyawan jika telah resmi diterima bekerja. Hal ini sesuai dengan 

penuturan Dicky sebagai berikut: 

“Pengamatan kerja ini tujuannya mengenalkan kepada calon karyawan 

bagaimana karyawan kita bekerja di lapangan. Karena sifatnya Cuma 

pengenalan jadi cukup dilakukan satu hari. Setelah itu mereka 

training”8 

 

Proses training  ini diikuti oleh mereka yang diterima bekerja sebagai 

karyawan. Mereka yang diterima bekerja tidak menerima perjanjian kerja 

tertulis, hanya disampaikan secara lisan. Jadi, perjanjian kerja disini hanya 

perjanjian kerja secara lisan dan tidak tertulis. Masa training ini sendiri 

berjalan sekitar satu minggu tergantung kemampuan perorangan.  

Pengumuman penerimaan karyawan diumumkan setelah calon 

karyawan mengikuti pengamatan kerja dan menjalani interview. Pada saat 

interview inilah pengumuman apakah mereka diterima bekerja atau tidak 

diberitahukan. 

Mereka yang memenuhi syarat akan lolos dan menjadi karyawan di CV. 

Herba Medica Academy. Pada saat interview, manager perusahaan akan 

menjelaskan tentang bentuk pekerjaan, cara kerja dan sistem kerja 

diperusahaan. Seperti sistem kerja perusahaan yang menggunakan sistem 

setoran, besarnya gaji, hari libur dan upah untuk penjualan obat mereka. 

                                                             
8 Ibid., 
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Namun, perjanjian kerja tersebut hanya di sampaikan secara lisan tanpa 

ada perjanjian tertulis. Manager perusahaan hanya menyampaikan perjanjian 

kerja pada saat pengumuman penerimaan karyawan atau pada saat awal kerja. 

Jadi tidak ada perjanjian kerja tertulis antara karyawan dan CV. Herba 

Medica Academy.  

Terkait perjanjian kerja Mbak Witri mengatakan: 

“Itu cuma diberitahu pas awal kerja. Waktu penerimaan karyawan. 

Cuma dikasih tahu tidak tertulis. Memang begitu. Jadi kantor Cuma 

bilang apa-apa yang perlu saya tahu tentang pekerjaan dan gaji saya. 

Tidak ada yang tertulis”9 

 

Mas Dicky selaku karyawan yang juga menjabat sebagai manager 

terkait dengan perjanjian kerja yang hanya disampaikan secara lisan dari 

perusahaan kepada karyawan, mengatakan: 

“Ya memang dari perusahaan seperti itu. Hanya disampaikan, tidak 

tertulis. Kita hanya mengikuti prosedur yang ada”10 

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian kerja antara CV. 

Herba Medica Academy dan karyawan hanya bersifa lisan dan tidak tertulis. 

Perusahaan hanya menjelaskan secara lisan hal-hal mengenai hak dan 

kewajiban karyawan di awal masa kerja, termasuk besarnya setoran wajib 

karyawan setiap hari, besarnya gaji karyawan dan waktu pemberian gaji. 

Menurut manager perusahaan hal tersebut sesuai dengan peraturan 

perusahaan dan mereka hanya menjalankan prosedur yang ada. 

 

 

                                                             
9Witriana, Hasil Wawancara,15 Desember 2018. 
10Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara,15 Desember 2018.  
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C. Praktik Setoran Hasil Kerja CV. Herba Medica Academy Ronowijayan 

Ponorogo. 

Kerja merupakan naluri alamiyah manusia untuk mengukuhkan 

eksistensinya. Sebab dengan bekerja manusia dapat mempertahankan 

eksistensinya agar tidak menghilang. Kesejahteraan dan kebahagian hidup 

dapat dicapai manusia dengan bekerja. Ketika manusia menuruti naluriah 

dasarnya untuk bahagia, maka kerja dengan sendirinya menjadi naluriah dasar 

lainnya. 

Semua karyawan di CV. Herba Medica Academy memiliki tugas yang 

sama termasuk satu orang karyawan yang juga menjabat sebagai manager. 

Setiap hari mereka akan menawakan pemeriksaan kesehatan kepada 

masyarakat dan juga obat herbal atau sebagai konsultan kesehatan. 

Perusahaan memberlakukan setoran perhari atas pekerjaan yang mereka 

lakukan.  

Terkait dengan pekerjaannya di CV. Herba Medica Academy, mbak 

Knusnul yang juga merupakan salah satu karyawan menjelaskan: 

“Kita kerjanya sebagai konsultan kesehatan. Jadi kami menawarkan jasa 

periksa kesehatan. Biasanya kami mengujungi mereka dari satu rumah 

kerumah yang lain. Perusahaan memberi tarif Rp. 30.000 untuk setiap 

pemeriksaan. Setiap hari kamu harus menyetorkan pada perusahaan 

sebesar Rp.70.000. uangnya ya dari memeriksa masyarakat”11 

 

Setiap hari karyawan CV. Herba Medica Academy berkeliling dari satu 

rumah warga kerumah yang lain menawarkan pemeriksaan kesehatan. Dari 

pemeriksaan kesehatan yang mereka lakukan, setiap hari karyawan wajib 

                                                             
11Khusnul, Hasil Wawancara, 18 Desember 2018 
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menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000,00 kepada perusahaan. Setoran 

tersebut didapat dari pemeriksaan kesehatan yang setiap pemeriksaan bertarif 

Rp. 30.000,00. Uang yang terkumpul dari pemeriksaan kesehatan tersebut,  

sebesar Rp. 70.000,00 wajib disetorkan kepada perusahaan. 

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan Mbak Khusnul menambahkan: 

“Kita juga menawarkan obat herbal bagi mereka yang memiliki penyakit 

tertentu dan tertarik untuk membeli kepada kami. Untuk harganya 

berbeda tergantung obatnya”12 

 

Selain pemeriksaan kesehatan, CV. Herba Medica Academy juga 

menawarkan obat herbal kepada masyarakat yang memiliki penyakit tertentu. 

Harganya bervariasi, tergantung jenis dan manfaat yang dimiliki obat 

tersebut. Seperti yang disampaikan oleh mbak khusnul sebagai berikut: 

 “Untuk penjualan obat, upahnya beda lagi. Kan setiap obat harganya 

beda jadi tergantung harga obatnya. Kadang upahnya Rp. 75.000 

kadang Rp. 65.000”13 

 

Menurut mbak Khusnul, untuk setiap obat yang berhasil mereka jual, 

mereka mendapat bonus tersendiri tergantung harga obat. Bonus tersebut 

besarnya sekitar Rp. 65.000 sampai Rp.75.000 tergantung harga obat yang 

terjual. 

Bagi mereka setoran yang berlaku di perusahaan ini kadang 

menguntungkan tapi kadang juga merugikan. Pasalnya, jika karyawan tidak 

dapat memenuhi tuntutan perusahaan untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 

70.000, maka karyawan wajib mengganti dari uang peribadi. Sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Mbak Khusnul sebagai berikut: 

                                                             
12Ibid., 
13Ibid., 
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 “Setoran setiap hari ya kadang untung kadang rugi. Soalnya kalau 

ramai ya ramai. Pendapatan jadi banyak. Tapi kadang kalau sepi ya 

sepi sekali. Kadang malah tidak dapat pemasukan sama sekali”14 

 

Bahwa setoran yang belaku di CV. Herba Medica Academy tersebut 

kadang menguntungkan karyawan tapi kadang juga merugikan. Pada saat 

ramai ada saja masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga 

pendapatan mereka jadi besar. Mereka dapat memenuhi uang setoran 

perusahaan sebesar Rp. 70.000,00. Juga, masih memiliki sisa yang dapat 

mereka miliki. 

 Namun, saat sepi, terkadang malah tidak ada masyarakat yang 

memeriksakan kesehatan sehingga mereka tidak memiliki pemasukan. 

Semenara mereka wajib setoran pada perusahaan sebesar Rp. 70.000,00, 

sehingga tidak jarang mereka harus rela mengganti dengan uang pribadi. 

Mas Dicky mengatakan: 

“Pemberlakuan setoran sebesar Rp.70.000 ini sesuai dengan prosedur 

yang berlaku di perusahaan. Dan juga karena produknya perusahaan 

adalah pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Jadi, pendapatan 

perusahaan juga dari masyarakat. Dari hasil mereka periksa. 

Kalaupun sisa uangnya bisa menjadi milik karyawan”15 

 

Pemberlakuan setoran sebesar Rp. 70.000,00 ini menurut Dicky sudah 

sesuai dengan prosedur perusahaan dan berlaku di semua cabang perusahaan. 

Produk dari perusahaan yang utama adalah pemeriksaan kesehatan, alat yang 

digunakan juga alat dari perusahaan sehingga setoran diberlakukan. Uang sisa 

pendapatan karyawan dari pemeriksaan kesehatan juga bisa menjadi milik 

                                                             
14Ibid., 
15Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara, 18 Desember 2018  
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karyawan jika masih tersisa. Menurutnya ini salah satu cara agar tidak terlalu 

membebani karyawan. 

 

D. Praktik Ujrāh Kerja Di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan 

Ponorogo 

Karyawan di CV. Herba Medica Academy sama dengan perusahaan yang 

lain, yakni mereka akan menerima gaji atau upah kerja mereka setiap satu 

bulan sekali. Perusahaan tidak melayani pemberian gaji setiap satu minggu 

jika ada karyawan yang meminta. 

Diawal kontrak sudah dijelaskan mengenai besarnya upah atau gaji yang 

akan diterima oleh karyawan CV. Herba Medica Academy dan waktu 

pembayarannya. Waktu mereka untuk bekerja juga dijelaskan di awal akad 

yaitu setiap hari mereka mulai bekerja pukul 07.00 sampai pukul 16.00 sore. 

Dalam satu minggu mereka memiliki satu hari untuk libur yaitu setiap hari 

minggu. Setiap bulan mereka akan menerima gaji mereka sesuai dengan 

ketentuan perusahaan yaitu sebesar Rp. 1.400.000,00. Namun, ada satu yang 

menarik yaitu pemberian gaji atau upah kerja akan diberikan setelah absen 

karyawan telah memenuhi satu bulan. Maksudnya, jika semisal dalam satu 

bulan karyawan absen kerja selama dua hari, maka waktu pemberian gaji 

akan mundur dua hari setelah karyawan tersebut menambal absen kerja pada 

hari sebelumnya. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu karyawan CV. Herba 

Medica Academy Mas Rian: 
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“Di sini memang untuk gaji diberikan setiap bulan. Tapi kalau kita misal 

absen sehari atau dua kali dalam satu bulan, gajiannya juga mundur 

sehari atau dua hari. Tergantung absennya”16 

 

Menurut manager perusahaan, Dicky sekali lagi mengatakan bahwa hal 

itu merupakan prosedur perusahaan dan berlaku di semua cabang. Menurut 

beliau juga karyawan tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

“Semua kebijakan yang berlaku diperusahaan sudah sesuai dengan 

prosedur perusaaan. Dan selama ini juga tidak ada karyawan yang 

merasa keberatan dengan hal tersebut”17 

 

Meski begitu, karyawan merasa tidak keberatan dengan kebijakan tersebut, 

menurut mereka, hal itu sepadan dengan pemasukan yang mereka peroleh dan 

dua hari libur setiap minggunya seperti  pernyataan Mas Rian sebagai berikut: 

“saya tidak merasa keberatan dengan gaji yang diundur kalau absen. 

Kalau meriksa masyarakat lagi rame juga kita dapat pemasukan yang 

lumayan. Juga kalau ada yang beli obat kita juga dapat bonus lain. 

hari sabtu sama minggu libur, jadi bagi saya tidak masalah”18 

 

Selain gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulan, karyawan di CV. 

Herba Medica Academy juga mendapat pemasukan lain yaitu dari sisa 

setoran setiap hari dan bonus dari setiap pembelian obat yang dilakukan 

masyarakat. Sehingga beliau tidak merasa keberatan dengan kebijakan 

perusahaan tersebut. 

Dari ulasan di atas diketahui bahwa dalam penentuan waktu pemberian 

gaji karyawan setiap bulannya, CV. Herba Medica Academy memiliki 

prosedur perusahaan tersendiri. Dimana  absen dari karyawan sangat 

mempengaruhi waktu penerimaan gaji mereka. Semakin banyak mereka 

                                                             
16Rian, Hasil Wawancara, 18 Desember 2018 
17Nansiuz Dicky, Hasil Wawancara, 18 Desember 2018 
18Rian, Hasil Wawancara, 17 Juni 2019. 
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absen kerja setiap bulan, maka akan semakin lama waktu penerimaan gaji 

mereka. Di sini terdapat kejanggalan dimana artinya, CV. Herba Medica 

Academy tidak membenarkan karyawannya tidak masuk kerja atau absen 

dengan alasan apapun, karena dapat mempengaruhi waktu penerimaan gaji 

mereka. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  

BENTUK KONTRAK KERJA DAN IJĀRAH  

DI CV. HERBA MEDICA ACADEMY RONOWIJAYAN PONOROGO 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Di CV. Herba Medica 

Academy Ronowijayan Ponorogo 

Dalam hubungan kerja, akad kerja menduduki posisi yang sangat 

penting. Sebab, akad memunculkan kewajiban di antara kedua belah pihak 

yang menuntut untuk saling di penuhi dan melahirkan akibat hukum pada 

hal yang diakadkan. Kemudian, akad akan berupa tindakan hukum karena 

mewakili kehendak satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain. 

Akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang di 

buat manusia untuk dipenuhi. Memuat ijab yang mewakili kehendak satu 

pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain sesuai dengan 

kehendak syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, bekerja 

merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori 

akad ijārah. 

Dalam melakukan akad ijārah, perlu diperhatikan bahwasannya akad 

ijārah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
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1. Rukun Ijārah 

 Dalam melaksanakan akad Ijārah rukun-rukun yang harus 

dipenuhi adalah: 

a) Āqid mencangkup mu’jir dan musta’jir 

Āqid merupakan orang yang berakad. Biasanya terdiri dari 

dua orang atau lebih yang terdiri atas mu’jir dan musta’jir. Mu’jir 

adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, sementara 

musta’jir adalah orang yang menerima upah dan melakukan 

sesuatu. 

Dalam praktek akad Ijārah yang terjadi di CV. Herba Medica 

Academy, yang bertindak sebagai Mu’jir adalah manager yang 

merupakan perwakilan dari perusahaan. Sementara karyawan 

bertindak sebagai musta’jir. 

b) Ujrāh (upah) 

 Ujrāh merupakan upah atau kompensasi yang akan 

diterima oleh musta’jir atas pekerjaan yang telah mereka 

kerjakan. Ujrāh dapat berbentuk harta atau jasa, pemberian Ujrāh 

ini dapat dilakukan secara tunai ataupun tidak. 

 Dalam memberikan Ujrāh atau upah kepada karyawannya, 

CV. Herba Medica Academy memberikan upah berupa gaji yang 

akan diberikan dalam satu bulan sekali. Upah yang diberika CV. 

Herba Medica Academy kepada karyawannya adalah sebesar 
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Rp.1.400.000. Penyampaian mengenai gaji ini disampaikan 

bersama dengan dilakukannya akad kerja. 

c) Objek sewa 

 Obyek sewa dapat berupa suatu barang yang disewakan 

(Ijārah ain) atau suatu pekerjaan yang dilakukan (Ijārah 

dzimmah). Dalam Ijārah yang melibatkan seorang ājir, maka 

yang dimanfaatkan adalah tenaganya. 

 Pada praktik akad Ijārah di  CV. Herba Medica Academy 

obyek sewa mereka adalah tenaga dan kemampuan karyawan 

untuk bekerja sebagai konsultan kesehatan dan penjual obat 

herbal. Dimana CV. Herba Medica Academy memanfaatkan 

tenaga karyawan untuk menjual produk perusahaan yakni 

menawarkan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat dan 

menjual obat herbal. 

d)   Shighat ijāb qabul 

 Shighat ijāb qabul merupakan ucapan atau perkataan serah 

terima akad yang dilakukan oleh mu’jir dan musta’jir. Dalam 

melaksanakan shighat isinya harus sesuai dengan apa yang ingin 

di akadkan. Seperti kesesuaian antara obyek akad dan batas 

waktu. Ijab disyaratkan harus jelas maksud dan isinya. Baik 

berupa lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya dan harus sesuai 

dengan akad yang dikehendaki. Sementara qabul harus jelas 

maksud dan isi akadnya. 
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 Dalam melaksanakan akad dengan karyawannya, CV. 

Herba Medica Academy menggunakan akad secara lisan yang 

disampaikan kepada karyawan saat proses penerimaan karyawan 

baru. 

2. Syarat Ijārah 

 Dalam menjalankan akad Ijārah ada beberpa syarat yang wajib 

dipenuhi, diantaranya: 

a. Mu’jir dan mustā’jir  

Mu’jir dan mustā’jir  disyaratkan baligh, berakal, cakap 

melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Hal 

ini berkaitan dengan tanggungjawab yang dipikul oleh Mu’jir dan 

mustā’jir. Dimana ājir yang masih dibawah umur dikhawatirkan 

belum mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai ājir dan 

dapat merugikan pihak lainnya. 

Salah satu syarat wajib jika seseorang ingin melamar 

pekerjaan di CV. Herba Medica Academy adalah minimal lulusan 

SMA atau sederajat. Seseorang yang masih sekolah atau memiliki 

umur dibawahnya tidak dapat melamar kerja di CV. Herba Medica 

Academy. 

b. Sighat Ijab Qabul  

Dalam akad ijārah, Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, 

tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas 
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tentang adanya ijab dan qabul.1 Sighat ini harus terdiri atas ijab dan 

qabul yang berisi tentang sewa menyewa dan upah mengupah. 

Dalam praktiknya, ijab dan qabul akad ijārah di CV. Herba 

Medica Academy ini hanya dilakukan secara lisan. Pengucapan ijab 

dan qabul ini dilakukan sewaktu wawancara penerimaan karyawan. 

Dengan penjelasan dari manager perusahaan dan persetujuan 

karyawan untuk bekerja diperusahaan itu maka secara otomatis 

sighat akad ijārah terbentuk secara lisan. 

c. Ujrāh (upah)  

Berkaitang dengan upah yang akan diterima oleh pekerja, pada 

saat membuat akad, besarnya upah harus diketahui jumlahnya dan 

bentuk upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat dari ma’qūd 

ālaih. 

Pada saat CV. Herba Medica Academy membuat akad dengan 

karyawan, disana telah dijelaskan bahwa upah mereka berupa gaji 

sebesar Rp. 1.400.000 dan akan mereka terima sebulan sekali 

diakhir bulan. Mengenai ujrāh  ini, secara jelas telah CV. Herba 

Medica Academy sebutkan dengan jelas sejak awal. 

d. Ma’qūd Ālaih 

Dalam menjalankan akad ijārah, ketentuan mengenai ma’qūd 

ālaih atau obyek sewa cukup kompleks.  Seperti ketentuan manfaat, 

jenisnya dan ketentuan waktunya. selain itu manfaat dari obyek 

                                                             
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), 44.  
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akad juga yang diperbolehkan menurut syara’ karena jika tidak, 

sama dengan mengambil upah dari perbuatan maksiat. Jenis 

pekerjaan bukan sesuatu yang fardhu dan bukan suatu kewajiban 

orang yang disewa (ājir). Orang yang disewa tidak boleh 

mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. 

Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka 

Ijārah tidak sah. Manfaat untuk diri sendiri yang dimaksud disini 

adalah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan 

kepentingan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah antara 

Mu’jir dan mustā’jir . 

Model pekerjaan yang dijalankan CV. Herba Medica Academy 

adalah menyetorkan sejumlah uang dari hasil kerja karyawan 

kepada perusahaan setiap harinya. Setoran ini berasal dari 

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan karyawan terhadap 

masyarakat dengan tarif Rp. 30.000 untuk sekali pemeriksaan.  

Setiap harinya, dari hasil memeriksa kesehatan masyarakat, 

karyawan wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 kepada 

perusahan. Model kerja setoran ini diperbolehkan dalam hukum 

Islam karena memang produk dari perusahaan adalah pemeriksaan 

kesehatan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saat setoran ini 

menjadi sebuah kewajiban meskipun pendapatan karyawan kurang 

dari Rp. 70.000. Karyawan harus mengambil dari uang pribadi 

untuk memenuhi setoran. 
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Pada saat seperti ini, perusahaan adalah satu-satunya pihak yang 

diuntungkan dan karyawan adalah pihak yang dirugikan. Meskipun 

pada saat karyawan mendapat pemasukan lebih, sisa dari Rp. 70.000 

akan menjadi miliknya, namun model kerja yang seperti ini tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam suatu akad ada salah 

satu pihak yang akan mengalami kerugian dan pihak lainnya 

mengalami keuntungan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari 

sebuah obyek akad yang menyatakan bahwa tidak boleh mengambil 

manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri 

Dalam asas muamalah dikenal asas adamul gharar yang berarti 

bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu 

daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan 

oleh pihak lainnya. Sebab hal ini mengakibatkan hilangnya unsur 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.2 

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa 

yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 

bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko 

secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak 

ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak. 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad yang 

dilakukan oleh CV. Herba Medica Academy dan karyawannya adalah 

sebagian sudah sah rukun dan syarat akad ijārah. Akan tetapi terhadap 

                                                             
 2Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2010), 

32. 
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syarat dan ketentuan ma’qūd ālaih masih belum terpenuhi. Sehingga 

akad ini juga tidak memenuhi salah satu asas muamalah yaitu asas 

adamul gharar. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Setoran Kerja Di CV. Herba Medica 

Academy Ronowijayan Ponorogo. 

Secara umum akad ijārah  dibagi menjadi dua dilihat dari objek 

ijārahnya. Pertama, ijārah  terhadap manfaat benda-benda konkrit atau yang 

dapat diinderakan (Ijārah āin)  dan ijārah  terhadap jasa pekerjaan (Ijārah 

dzimmāh).  

Pada ijārah  jenis pertama, akad ijārah  akan terlaksana saat barang 

yang dijadikan objek akad ijārah  telah diserahkan pada penyewa untuk 

dimanfaatkan seperti menyerahkann rumah, toko, kendaraan, pakaian dan 

sebagaimnya untuk dimanfaatkan penyewa. Ijārah  jenis kedua, akad akan 

dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melakukan tanggung 

jawabnya untuk melakukan sesuatu. Contoh untuk ijārah  jenis ini seperti 

jasa antar untuk mengantar barang, mencuci pakaian pada jasa laundry dan 

sebagainya. Dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang 

menyewa dan pekerja, baru berhak mendapatkan uang upah atau sewa. 

Ijārah  terhadap jasa pekerjaan (Ijārah dzimmāh) sendiri terdiri dari dua 

jenis. Ijārah  yang bersifat pribadi seperti menggaji pekerja rumah tangga 

dan ijārah  yang bersifat serikat atau memperkerjakan orang banyak seperti 

buruh pabrik. Dalam praktiknya CV. Herba Medica Academy termasuk ke 
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dalam Ijārah dzimmāh dengan memperkerjakan banyak orang untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan menjadi konsultan kesehatan.  

Berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan CV. 

Herba Medica Academy, pekerjaan yang mereka lakukan adalah dengan 

menawarkan jasa pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat. Dimana 

dalam pemeriksaan kesehatan ini dipungut sebesar biaya yang nanti akan 

disetorkan pada perusahaan. Uang setoran inilah yang menjadi salah satu 

pendapatan utama perusahaan selain dari penjualan obat. 

Setoran hasil kerja yang dilakukan karyawan terhadap CV. Herba 

Medica Academy adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 

kepada perusahaan. Uang tersebut berasal dari hasil pemeriksaan kesehatan 

terhadap masyarakat yang dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000 untuk sekali 

pemeriksaan. 

Apabila dalam satu hari karyawan memperoleh pendapatan lebih dari 

Rp. 70.000 maka sisa uang tersebut menjadi milik karyawan. Namun, disisi 

lain jika dalam sehari karyawan tidak mendapat pemasukan sebesar Rp. 

70.000 dari hasil pemeriksaan, maka setoran tetap diwajibkan. Sehingga, 

karyawan harus mengambil dari uang pribadi.  

Pemberlakuan setoran yang dilakukan oleh CV. Herba Medica 

Academy ini diperbolehkan, sebab produk yang dimiliki perusahaan adalah 

pemeriksan kesehatan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah setoran wajib 

saat pendapatan karyawan kurang dari targer yaitu sebesar Rp. 70.000. 
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Dilihat dari obyek akadnya, akad Ijārah di CV. Herba Medica Academy 

merupakan ijārah dzimmāh (jasa pekerjaan). Dimana dalam menjalankan 

akad ini ada ketentuan-ketentuan mengenai obyek akad atau Māu’quh’ālaih 

yang wajib dipenuhi. 

Ketentuan-ketentuan mengenai Māu’quh’ālaih yang wajib dipenuhi 

diantaranya adalah kejelasan mengenai obyek akad seperti manfaatnya, jenis 

pekerjaannya dan waktu pelaksanaannya. Mengenai manfaat dari akad ini 

yang diperoleh oleh CV. Herba Medica Acadeny adalah dapat menjalankan 

roda perusahaan dan tercapainya tujuan perusahaan. Sementara bagi 

karyawan adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berasal 

dari upah yang mereka terima. 

Jenis pekerjaan dilakukan oleh karyawan CV. Herba Medica Acadeny 

juga jelas yaitu menjadi konsultan kesehatan dengan berkeliling dari satu 

rumah ke rumah lainnya menawarkan jasa pemeriksaan dan menjual obat 

herbal kepada masyarakat. Waktu bekerja mereka adalah setiap hari dimulai 

pukul 07.00 sampai 16.00 dan libur satu hari pada hari Minggu. Mengenai 

kejelasan obyek, hal ini telah terpenuhi. 

Ketentuan mengenai obyek akad selanjutnya adalah manfaat dari benda 

yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’, bukan hal 

yang dilarang (diharamkan). Memeriksa kesehatan dan menjual obat ini 

tidak termasuk dalam hal yang dilarang dalam syara’ karena jenis pekerjaan 

ini dibutuhkan masyarakat sebab tidak semua orang dapat melakukannya 

dan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang ahli. Sementara obat yang 
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dijual juga merupakan obat herbal yang tidak mengandung zat yang dilarang 

oleh syara’. 

Ketentuan selanjutnya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan bukan 

sesuatu yang fardhu dan bukan kewajiban, seperti mengerjakan shalat 

fardhu dan haji. Ketentuan lainnya adalah tidak boleh mengambil manfaat 

untuk diri sendiri. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua 

orang dimana kedua orang tersebut berakad untuk mencapai tujuan masing-

masing. 

 Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa 

yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 

memikul resiko. Dalam suatu akad resiko tidak bisa dibebankan hanya pada 

satu pihak sehingga saat pihak lain rugi sementara pihak lain mengalami 

keuntungan. 

Melihat dari model pekerjaan yang diberlakukan CV. Herba Medica 

Academy mengenai setoran wajib, terdapat indikasi ketidakseimbangan 

antara perusahaan dan karyawan. Dimana dalam model kerja ini, karyawan 

berpeluang untuk mengalami kerugian lebih besar. Sebab, meskipun tidak 

mendapat pemasukan Rp. 70.000 karyawan tetap wajib menyetorkan uang 

sebesar Rp. 70.000 yang berasal dari uang pribadi.  

Berdasarkan hal ini pula akan memunculkan suatu keadaan yang 

memberatkan satu pihak yakni karyawan. Pada saat karyawan sedang sepi 

atau bahkan tidak mendapat pasien untuk diperiksa, karyawan akan merugi 
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karena setoran yang bersifat wajib. Sementara perusahaan akan tetap untung 

karena karyawan akan tetap menyetorkan uang. 

Akad ijārah  yang dilakukan  CV. Herba Medica Academy adalah 

terhadap jasa pekerjaan. Karyawan melakukan pemeriksaan kesehatan 

kepada masyarakat berbekal alat perusahaan dan perusahaan menggaji 

karyawan sesuai dengan perjanjian. Sehingga keduanya memiliki hubungan 

timbal balik untuk saling menguntungkan. Perusahaan memilki pemasukan 

untuk menjalankan roda organisasi perusahaan dan karyawan menerima gaji 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, saat setoran wajib menjadi 

hal yang dibebankan secara sepihak kepada karyawan, ini dapat memicu 

kesenjangan. 

Tujuan dari perjanjian atau akad adalah menjalin suatu hubungan baik 

yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak mustahil bahwa dalam 

pelaksanaannya akan timbul kerugian disalah satu pihak. Sehingga negosiasi 

untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan. Namun, yang terjadi di 

zaman sekarang adalah akad tertutup oleh salah satu pihak sehingga pihak 

lain tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi karena 

ketentuan tersebut telah dibekukan oleh pihak lain.  

Dari hal tersebut maka dalam praktik pelaksanaan akadnya, melanggar 

asas-asas akad ijarah, yaitu asas keseimbangan dimana karyawan walaupun 

tidak mendapatkan pemasukan, akan tetapi tetap harus setor Rp. 70.000. 

Selain itu juga melanggar asas maslahah yang mana akad ini dapat 

mendatangkan madharat atau keadaan yang memberatkan bagi karyawan 
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pada saat mengalami kerugian. Juga melanggar asas amanah dimana 

seharusnya masing-masing pihak harus beritikad baik dan tidak 

mengeksploitasi pihak lain seperti tetap memberlakukan setoran wajib saat 

karyawan tidak mendapat pemasukan. Sementara itu juga melanggar asas 

keadilan yaitu dengan tetap memberlakukan setoran wajib sementara 

karyawan adalah satu-satunya pihak yang dirugikan dan perusahaan akan 

tetap menerima keuntungan.  

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan setoran hasil kerja di CV. 

Herba Medica Academy ini kurang sesuai dengan hukum Islam. Sebab, 

setoran wajib tidak seharusnya diberlakukan. Pada saat sepi pasien, 

karyawan adalah satu-satunya pihak yang dirugikan dan perusahaan akan 

tetap mengalami keuntungan. Karyawan wajib menyetor saat memperoleh 

pendapatan dan tetap wajib menyetor secara penuh saat setoran kurang atau 

sama sekali tidak mendapat pemasukan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat 

yang harus terpenuhi atas Māu’quh’ālaih atau obyek akad agar tidak 

mengambil keuntungan untuk diri sendiri. 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ujrāh Kerja Di CV. Herba Medica 

Academy Ronowijayan Ponorogo 

Dalam praktinya, CV. Herba Medica Academy termasuk kedalam al-

ijārah ala al-ma’al yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan menjadi konsultan kesehatan. Akad 

ijārah, dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu, ijārah manfaat 

(al-ijārah ala al-manfa’ah) dan ijārah yang bersifat pekerjaan (al-ijārah ala 
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al-ma’al) ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan.  

Penjelasan fiah ijārah tentang sistem pembayaran upah antara lain: upah 

waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulan dan 

tahunan. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya 

pekerjaan dan upah premi. 

Dari penjelasan diatas, praktik pengupahan yang terjadi di CV. Herba 

Medica Academy adalah upah waktu. Dimana ketetapan upah berdasarkan 

waktu yaitu sebesar Rp. 1.400.000 dan dibayarkan setiap bulan. Karyawan 

CV. Herba Medica Akademy hanya akan menerima upah setelah mereka 

bekerja selama satu bulan atau ketika telah bekerja selama tiga puluh hari 

kerja. 

Ketentuan lain mengenai upah/gaji yang berlaku di CV. Herba Medica 

Akademy adalah jika karyawan absen dalam bekerja maka waktu gajian 

akan mundur sesuai dengan berapa hari karyawan tersebut absen bekerja. 

Misal seorang karyawan dalam satu bulan absen bekerja selama dua hari, 

maka waktu karyawan tersebut untuk menerima upah akan mundur dua hari 

lagi. Begitupun seterusnya.  

Apabila transaksi ijārah tersebut telah dilakukan terhadap suatu 

pekerjaan, dimana bagi pekerjaannya berhak memperoleh gaji karena 

transaksi tersebut, maka gaji tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila 

pekerjaannya selesai, sehingga begitu pekerjaannya selesai, gaji tersebut 

harus segera diberikan. Dalam fiqh ijārah dijelaskan jika ijārah itu suatu  



72 

 

 

pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya 

pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 

tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 

penangguhannya. Ketentuan penentuan upah secara umum terdapat dalam 

Al-Quran surat An- Nahl ayat 90: 

ِن  ى   َع َه نْ  ْرَب   َويَ  ُق ْل ي ا اِء ِذ يَت اِن َوِإ َس ْح ِل َواْْلِ ْد َع ْل ُر ِِب َ ََيُْم نَّ اَّللَّ ِإ

ُرونَ  َذكَّ ْم َت لَُّك َع ْم َل ُك ُظ ِع ۚ   َي ِي  ْغ بَ  ْل ِر َوا َك ْن ُم ْل اِء َوا َش ْح َف ْل  ا

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (Q.s an-Nahl:90).3 

 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi 

pekerjaan untuk berlaku adil,  berbuat adil dan dermawan kepada para 

pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja 

tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih 

payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu 

maka kewajiban si majikan untuk mensejahterakan pekerjanya termasuk 

dalam hal membayar upah yang layak.4 

Jadi terhadap ujrāh dalam praktinya di CV. Herba Medica Academy 

sudah sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Sehingga dalam pembayaran 

                                                             
3Al-Qur’an, 16: 233. 
4Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996), 157. 
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upah, sudah sesuai dengan akad ijrāh. Akan tetapi adanya ketentuan lain 

yang tidak disampaikan dalam akad awal telah melanggar asas amanah yaitu 

masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak 

lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 

ketidaktahuan mitra akadnya dan asas keadilan dimana akad ditutup oleh 

salah satu pihak dengan pihak lain tanpa  ia memiliki kesempatan untuk 

melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut sehingga tidak 

mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak 

yang menerima syarat tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerja di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan 

Ponorogo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad kerja yang dilakukan oleh CV. Herba Medica Academy antara 

manager dan kayawan baru sebagaimana dengan uraian diatas tidak 

memenuhi rukun dan syarat akad ijārah. Selain itu akad ini juga tidak 

memenuhi salah satu asas muamalah yaitu asas adamul gharar. Sehingga 

akad yang dilakukan CV. Herba Medica Academy dan karyawan dianggap 

tidak sah  

2. Setoran Hasil Kerja di CV. Herba Medica Academy ini kurang sesuai 

dengan hukum Islam sebab saat sepi pasien, karyawan adalah satu-satunya 

pihak yang dirugikan dan perusahaan akan tetap mengalami keuntungan. 

Seharusnya dalam sistem setoran tersebut saat pedapatan karyawan kurang 

dari Rp. 70.000, karyawan tidak wajib mengganti kekurangan atau 

menambal dari uang pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang harus 

terpenuhi atas Māu’quh’ālaih atau obyek akad agar tidak mengambil 

keuntungan untuk diri sendiri, dan hal ini juga melanggar asas 

keseimbangan, keadilan, amanah dan maslahah. 

3. Ujrāh Kerja di CV. Herba Medica Academy telah sesuai dengan hukum 

Islam. Dalam fiqh ijārah dijelas jika ijārah itu suatu  pekerjaan maka 

kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila 
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tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak 

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 

penangguhannya. Dalam ketentuan di CV. Herba Medica Academy, 

pekerjaan karyawan akan dihitung selesai saat telah memenuhi waktu tiga 

puluh hari kemudian gaji baru dibayarkan.  

B. Saran 

Dalam menjalankan bisnis ada harapan terjadinya  hubungan saling 

menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Hal tersebut berkaitang 

dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan keberlangsungan hidup 

karyawan yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bekerja di tempat 

tersebut. Demi menunjan tujuan-tujuan tersebut penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara tertulis. Untuk 

menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya 

kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan terkait sistem kerja dan 

pengupahan. 

Mengkaji kembali setoran wajib yang diberlakukan kepada karyawan. 

sistem setoran hasil kerja yang diberlakukan sah-sah saja untuk dilakukan. 

Namun, saat setoran ini bersifat wajib dan mengharuskan karyawan tetap 

menyetorkan uang secara penuh meski pendapatan kurang, perusahaan akan 

tetap menerima keuntungan sementara karyawan mengalami kerugian. 

Mempertimbangkan terkait kebutuhan karyawan dalam menjalankan 

tugas. Seperti kebutuhan transportasi dan jaminan keselamatan. Sebab, hal ini 

merupakan tanggungjawab perusahaan.  
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