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ABSTRAK 

Insyiroh, Kinanti Marga. 2019. “Tinjauan Fiqh Ija>rah Terhadap Praktik 

Pengupahan Karyawan Di Toko Esge Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

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

Kata Kunci: Ijarah, Pengupahan Karyawan. 

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insan agar 

bisa hidup layak dan terhormat. Bahkan bekerja mendapatkan posisi istimewa 

karena bisa melebur dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan ibadah 

lainnya. Di Toko Esge dalam praktiknya ada perbedaan jam kerja antara karyawan 

gelombang pagi dengan gelombang malam, tetapi diberikan gaji yang sama oleh 

majikan. Dalam pemberian upah kerja lembur juga tidak sesuai dengan apa yang 

telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam 

memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa 

prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.  

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

tinjauan fiqh ija>rah terhadap standar pengupahan karyawan di Toko Esge Ponorogo? 

(2) Bagaimana tinjauan fiqh ija>rah terhadap pengupahan kerja lembur di Toko Esge 

Ponorogo? 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, 

analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, display 

data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Di Toko 

Esge Ponorogo dalam praktiknya tidak ada standar dalam pengupahan dan ada 

ketidakadilan dalam pengupahan. Menurut fiqh ija>rah hal tersebut tidak sesuai, 

karena adanya ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan 

kepada para karyawannya. Oleh karena itu, standar pengupahan di Toko Esge 

Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi kelayakan, keadilan, kepantasan upah. Juga 

jika dilihat dalam peraturan upah minimum regional belum sesuai dengan gaji yang 

diperoleh karyawan, karna upah UMR di Ponorogo Rp. 1.763.267, sedangkan upah 

karyawan plus upah lembur senilai Rp. 800.000. (2) Di Toko Esge Ponorogo dalam 

praktiknya tidak ada patokan jumlah pengupahan kerja lembur, hanya memberikan 

upah Rp. 50.000 dalam sebulan sekali. Tetapi sudah ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan 

setiap empat bulan sekali gaji mereka naik. Oleh karena itu, ketentuan tersebut 

belum sesuai dengan fiqh ija>rah, karena apabila dalam membayar upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Karena dalam Islam tidak diatur secara rinci aturan 

mengenai gaji karyawan kerja lembur, maka pengaturan sepenuhnya diserahkan 

kepada pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan Shari>’ah 

yang masih global.  



Nama

NIM

Jurusan

Judul

Skripsi atas nama saudara:

Mengetahui

Hi. ATIK ABIDAH. M.S.I
NrP. 19760508200003200 I

LEMBAR PERSETUJUAII

Ekonomi Syariah

Ponorogo,29 Apnl2019

Menyetujui
Pembimbing

Kinanti Marga Insyiroh

210214791

Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Fiqh ljarah Terhadap Praktik Peirgupahan Karyawan Di

Toko Esge Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqashah.

111

1101000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:
Nama : Kinanti Marga Insyiroh
NIM : 210214191
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh ljarah Terhadap Praktik Pengupahan

Karyawan Di Toko Esge Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang muaaqashah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Tim Penguji :

l. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn ( .n&\L )

3ixliliii ;3l ilffiffiXifJ,tlff:#,11 |W l

iv

21 Mei 2019



SURAT PERSETU.TtIAN TLTSLIKA$I

Ifaug kfiarlda fangaa di bawah ini:

Na*ra

NIM

Faksltas

&rrusaa

Judul Skripi/Tesis

Kinanti Marga Insyirotr

21pa14t9t

Syari*r

Hulurn Ekar*nri Syariah

Tinjam*r Fiqh {jkah

fq€Frfelmil H*ryaq,an

P*aorcge

Terk*ep Prak-tik

Ui T*o Esge

Iv{eqatakan hshwa Effkaft sl*ips# tesis tcls}r diperiksa dan disahkn olefu ds$es

p*birabirrg Sel*qirsnya sy* tersedia uaskch tsrseb$t dipublikasikg $lgh

peryls*kaan LdlN Pwmoga yasg dapaf di*ss di etLesis-iairrymmege.aaid-

Adepm isi deri keset$n tsr.r tuli.san r€rsbr*, ryeffirlrfiye n*enjadi {erggrmg jaw*
dari prutis-

Deadkiaa perxya*aan seya untuk dapt diprg$fial<afi sbagai ffi€sciflya.

Ponorogo,25 MrI Xlll9

Penutrfu



€

SURAT KEASLIAI\ TULISAN

Saya yang bertanda ta,ngan di bawah ini :

Nama

}.IIM

Fakultas

Jurusan

Judul

Kinanti Marga Insyiroh

210214191

Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

: Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Di

Toko Esge Ponorogo

Dengan ini inenyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini

adalah benar-benar merupakan hasil karya ilrniah saya sendiri, bukan merupakan

pengarrbil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui

sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil

jiplakan, maka sa,va berseriia menerima sanksi atas perbuatan sap.

Ponorogo, 29 Aprll2019



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang 

berhubungan dengan tata cara hidup sesama untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari manusia. Manusia diciptakan Allah هلالج لج  untuk selalu berusaha dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Upah 

berarti pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau 

dipandang melakukan pekerjaan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat 

al-Mulk (67): 15, 

ِيٱَُهوَ  ل َََّلذ ع  َٱَل ُكمََُج 
 
َۡرۡل اَِفََُشوا َمَۡٱف ََذ لُوٗلََض  ن اكِبِه  ُُكُوا ََم  ِزََِۡمنَو  َقِهَِر  ََۡۦ  َهَِِإَول 

  ١٥َلنُُّشورَُٱ
 

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.1 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa rizki yang disediakan Allah هلالج لج harus 

dicari oleh manusia. Manusia diperintahkan berperan aktif dalam mencari 

dimana rizki itu bisa didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. Antara 

pengusaha dengan pekerja saling membutuhkan.2 

                                                 
1 al-Qur’an dan Terjemah 67: 15. 

 2 Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 

Jurnal Az Zarqa’ Vol. 9 No.2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 1. 
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Al-Qur’an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan 

fisik untuk bekerja keras, dan Allah هلالج لج  menjanjikan pertolongan bagi siapa 

saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian lain al-Qur’an menyerukan 

kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, fikiran, dan waktu 

melakukan amal saleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang 

yang menyia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang-

orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan manfaat.3 

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insan 

agar bisa hidup layak dan terhormat. Bahkan bekerja mendapatkan posisi 

istimewa karena bisa melebur dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan 

amalan ibadah lainnya. Buruh dalam Islam pun memiliki posisi terhormat, 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena 

kerja keras, lalu menciumnya seraya berkata: “Inilah tangan yang dicintai 

Allah dan RasulNya”.4 Islam mendorong setiap muslim dalam bekerja keras 

serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam 

bekerja. Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah aktivitas 

kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, karena 

bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban.5 

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia 

selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, al-Qur’an selain memberi 

                                                 
 3 Ibid,. 19. 

 4 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 8. 

 5 Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 114. 



3 

 

tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas 

menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi 

kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia 

jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan 

kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan 

yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa 

tenaga manusia, yang disebut akad ija>rah al-‘amal yaitu ija>rah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.6 

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan 

pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima 

dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja 

adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban 

yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja. Di dalam 

Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut dengan 

ija>rah. Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana 

para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang 

diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan 

perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan 

hidup lainnya yang wajar. 

Allah هلالج لج menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur 

kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. 

Begitu juga mengatur mengenai upah dalam hukum Islam, yaitu ija>rah al-

                                                 
 6 Ika Novi, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif....185. 
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‘amal adalah pemilik jasa dari seseorang ajīr (أجور) oleh musta’jir (المستأجر), 

serta pemilikan harta dari pihak musta’jir (المستأجر) oleh seorang ajīr (أجور). 

Dimana ija>rah, merupakan transaksi terhadap jasa tertentu disertai 

kompensasi.7 

Al- ija>rah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila 

transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajīr, maka yang dimanfaatkan 

adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajīr tadi harus ditentukan 

bentuk kerjanya, waktu dan upah harus dijelaskan. Sehingga tidak kabur, karena 

transaksi ijarah yang masih kabur adalah fasad (rusak).8 Menurut Fatwa DSN 

MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ija>rah adalah: “Akad pemindahan hak guna 

pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu 

sendiri.9 

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang 

menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak 

yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam 

memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa 

prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. 

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadith Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang 

diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum 

                                                 
 7  Ika Novi, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif....187.  

 8 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi alternatif Perspektif Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2008), 84. 

 9 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2013), 249 
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kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang 

dikerjakan.”. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, yang 

salah satunya mengenai keadilan dalam waktu kerja kepada pekerja. Keadilan 

dalam arti ini adalah pihak yang terdzalimi antar kedua pihak maka besaran 

upah dalam memperkerjakan seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh 

kedua belah pihak, baik dari penerima kerja maupun pekerja.10 Menetapkan 

upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Shari>’ah bukan suatu 

pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran 

yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah 

yang adil ke dalam dunia kerja.11 

Usaha pribadi Toko Esge Ponorogo merupakan gambaran usaha yang 

telah berjalan sejak tahun 2014. Toko yang menjual barang berupa pakaian 

dan beberapa perlengkapan salah satu cabang olahraga Indonesia pencak silat 

yaitu Setia Hati Terate. Juga untuk pesan kaos kelas, kaos komunitas, kaos 

promosi, kaos toko, kaos partai politik, dan lain-lain. Toko Esge berlokasi di 

Jl. Ki Ageng Kutu, Krajan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471. 

Waktu kerja di toko tersebut mulai pukul 08:00 WIB dan waktu pulang pukul 

20:00 WIB.12  

Para karyawan yang bekerja diberi upah sebesar Rp. 750.000,- sampai 

Rp. 800.000,- perbulannya. Jenis pekerjaan mereka sama yakni menjadi 

pramuniaga. Pembagian masuk kerja para karyawan terbagi atas dua 

                                                 
 10 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 359. 

 11 Ika Novi, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 212 

 12 Mecta Indiana (karyawati yang pernah bekerja di Toko Esge Ponorogo), Hasil 

wawancara, 5 Januari 2019.  
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gelombang yaitu masuk pagi yang dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 

15:00 WIB dan gelombang dua masuk mulai pukul 15:00 WIB hingga pukul 

20:00 WIB. Karyawan yang masuk pagi bekerja selama tujuh jam sedangkan 

yang masuk siang bekerja selama lima jam. Disini jelas adanya perbedaan jam 

kerja selama dua jam kerja antar para karyawan yang masuk pagi dengan 

siang. Ketika barang pakaian dan perlengkapan datang, karyawan ditugaskan 

mengecek ulang barang dagangan yang masuk, dan biasanya barang dagangan 

yang masuk terbilang banyak, sehingga beberapa kali mengakibatkan 

karyawan lembur kerja antara satu sampai dua jam. Tambahan jam kerja 

tersebut mendapatkan upah tambahan tapi tidak seimbang dengan yang 

karyawan kerjakan.13 

Padahal di dalam ketentuan fiqh ija>rah harus adanya keadilan dan 

kelayakan dalam dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada 

para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah 

harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut 

terangkum dalam sebuah hadith Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang diriwayatkan Imam 

Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan 

beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”.14 Tetapi di 

Toko Esge tidak dalam penetapan jam kerja berbeda antara gelombang pagi 

                                                 
 13 Ibid. 

 14 Vikha Vardha Aulia, Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang 

Perspektif Mazhab Syafi’i, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 2. 
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dan siang. Karyawan gelombang pagi lebih banyak jam kerjanya, selisih 2 jam 

daripada yang gelombang siang.15 

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat 

imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. 

Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam surat Al-Jaatsiyah 

(45): 22, yang artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan 

yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, 

dan mereka tidak akan dirugikan”.16 Tetapi saat karyawan lembur kerja antara 

satu sampai dua jam, hanya mendapat tambahan upah yang tidak seimbang.17 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan meneliti tinjauan fiqh 

ija>rah di Toko Esge Ponorogo, berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh 

Ija>rah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Dan Kerja Lembur Di Toko 

Esge Ponorogo”. Skripsi ini akan membahas tentang selisih jam kerja antara 

gelombang pagi dengan gelombang siang. Membahas tambahan upah kerja 

lembur yang tidak seimbang dengan pekerjaannya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan mencoba membahas 

permasalahan yang akan dituangkan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                 
 15 Mecta Indiana (karyawati yang pernah bekerja di Toko Esge Ponorogo), Hasil 

wawancara, 5 Januari 2019. 

 16 Vikha, Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif 

Mazhab Syafi’i, 3. 
 17 Khofidatul Musarofah (karyawati yang bekerja di Toko Esge Ponorogo), Hasil 

wawancara, 8 Januari 2019. 
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1. Bagaiamana tinjauan Fiqh Ija>rah terhadap standar pengupahan karyawan 

di Toko Esge Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Ija>rah terhadap pengupahan kerja lembur di 

Toko Esge Ponorogo? 

 

 

 

 

 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Ija>rah terhadap sitem pengupahan 

karyawan di Toko Esge Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Ija>rah terhadap pengupahan kerja lembur 

di Toko Esge Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya penelitian ini peneliti berharap pembahasan ini 

bermanfaat untuk: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam. 

b.  Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang 

ada kaitannya dengan masalah ini. 
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c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan 

upah-mengupah dan kerja lembur yang sesuai dengan aturan hukum 

Islam. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis untuk menerapkan 

upah-mengupah yang sesuai dengan aturan hukum Islam. 

b. Dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peminat untuk 

mengetahui bagaimana tinjauan fiqh ijarah terhadap sistem 

pengupahan karyawan dan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 

pengulangan materi penelitian secara mutlak. Peneliti telah melakukan kajian 

terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan, di antaranya adalah: 

Skripsi Elin Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Ija>rah Terhadap Sistem 

Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel 

Ponorogo”.18 Latar belakang masalah dalam skripsi di atas, para karyawan 

diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari atau Rp. 

700.000,- sampai Rp. 800.000,- perbulannya. Mereka masuk bekerja terbagi 

                                                 
 18 Elin Rahmawati, Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan 

Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2017).  
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atas dua gelombang yaitu masuk pagi yang dimulai pukul 07:00 WIB hingga 

pukul 16:00 WIB dan gelombang dua masuk mulai pukul 11:00 WIB hingga 

pukul 18:00 WIB. Karyawan yang masuk pagi selama sembilan jam 

sedangkan yang masuk siang bekerja selama tujuh jam. Disini sudah jelas 

adanya perbedaan jam kerja selama dua jam kerja natar para karyawan yang 

masuk pagi dan siang. Di jelaskan juga bahwa karyawan terkadang diberikan 

pekerjaan untuk pelayanan di kasir dan juga pembukuan pendapatan rumah 

makan. Namun ketika terjadi suatu perselisihan antara pembukuan dengan 

jumlah uang yang ada, ganti rugi atas ketidaksesuaian tersebut dibebankan 

kepada karyawan. Walaupun sebenarnya kerugian itu bukanlah kelalaian atau 

kesalahan dari para karyawannya tersebut. Karyawan hanya sesekali melayani 

di kasir, itu pun dilakukan karyawan jika terpaksa sang pemilik rumah makan 

sedang sibuk dengan pekerjaannya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

fiqh ija>rah terhadap akad pengupahan karyawan di rumah makan bu lis ngebel 

ponorogo?, (2) Bagaimana tinjauan fiqh ija>rah terhadap sistem pengupahan 

karyawan di toko esge ponorogo?, (3) Bagaimana tinjauan fiqh ija>rah terhadap 

ganti rugi pembukuan keuangan di rumah makan bu lis ponorogo?. Dalam 

skripsi di atas menggunakan teori: Definisi Ija>rah, Dasar Hukum Ija>rah, 

Rukun dan syarat Ija>rah, Macam-macam Ija>rah, Ketentuan hukum Ija>rah serta 

Hak dan kewajiban para pekerja. Dari pembahasan skripsi ini dapat 

disimpulkan. Pertama, Menurut fiqh ija>rah akad yang terjadi di rumah makan 

bu lis telah sesuai dengan hukum islam karena maksud dari upah yang harus 
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diketahui disini bukanlah disebutkan nominalnya namun disini karyawan 

umumnya telah mengetahui upah yang akan diterima baik dari karyawan yang 

telah bekerja di tempat tersebut maupun dari pihak lain. Kedua, sistem 

pengupahan karyawan di rumah makan bu lis tidak sesuai dengan fiqh ija>rah, 

karena adanya ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan 

kepada karyawannya. Sedangkan didalam ketentuan fiqh ija>rah harus adanya 

keadilan dan kelayakan dalam dalam memberikan upah. Ketiga, penerapan 

ganti rugi pembukuan keuangan pendapatan belum sesuai dengan fiqh ija>rah 

karena ketidaksesuaian pembukuan keuangan rumah makan bukanlah 

kesalahan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari para karyawan. 

Skripsi Rita Nafisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Di Toko Amarta Ponorogo”.19 Latar belakang masalah: Salah 

satunya yang terjadi di toko Amarta Ponorogo, dimana di dalam sistem 

pengupahannya tidak ada perjanjian kerja yang dijelaskan dengan detail yang 

akhirnya menimbulkan kesenjangan diantara karyawan maupun majikan 

Beberapa hal yang menimbulkan kesenjangan dalam sistem pengupahan di 

toko Amarta Ponorogo, diantaranya yaitu penentuan gaji. Gaji bagi karyawan 

yang bekerja penuh adalah satu bulan Rp. 600.000,- dengan jam kerja dimulai 

dari jam 08.00 pagi sampai jam 21.00 malam.11 Sedangkan bagi yang masih 

kuliah dan bekerja gajinya adalah setengah dari gaji penuh yakni Rp. 

300.000,-. Waktu jam kerja bagi yang masih kuliah yakni tergantung jam 

kuliahnya. Apabila kuliah pagi maka karyawan tersebut mulai bekerja sehabis 

                                                 
 19 Rita Nafisah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di Toko Amarta 

Ponorogo Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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pulang kuliah tersebut. Biasanya mulai bekerja dari 13.30 atau jam 15.00. 

Apabila jam kuliahnya sore biasanya mulai jam12.00 tersebut digunakan 

untuk kuliah sampai waktunya pulang setelah itu masuk kerja lagi. Tidak ada 

ketentuan yang pasti terhadap jam kerja bagi karyawan yang masih kuliah. 

Ketika waktu libur kuliah, mereka harus bekerja penuh seperti karyawan yang 

lain. Dalam satu minggu mereka bekerja penuh dua sampai tiga hari, apabila 

dalam satu bulan mencapai 8-12 hari dengan gaji tetap setengah dari gaji 

penuh. Hal ini sebenarnya masih menimbulkan ketidakjelasan bagi karyawan 

yang kuliah karena perhitungan setengah gaji tersebut tidak dijelaskan di 

dalam akad (kontrak) perjanjian kerja. Selain itu jam kerja bagi yang kuliah 

juga tidak memiliki kepastian yang baku, dimana ketika libur kuliah mereka 

juga harus bekerja dengan jam kerja penuh sehingga karyawan merasa 

dirugikan dengan sistem kerja tersebut. Selain kesenjangan yang terjadi di atas 

dalam pembayaran upahnya sering terjadi penundaan pembayaran upah. Hal 

ini disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu dikarenakan toko dalam 

keadaan sepi pembeli. Rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap akad dalam pengupahan karyawan di toko Amarta Ponorogo?, 

(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah 

karyawan di toko Amarta Ponorogo? 

Teori yang digunakan: Definisi Ija>rah, Dasar Hukum Ija>rah, Rukun 

dan syarat Ija>rah, Macam-macam Ija>rah, Ketentuan hukum bagi Ajir Khash 

dan Ajir Musytarak, Kerja seorang pekerja. Dari pembahasan skripsi ini dapat 

disimpulkan, Akad dalam pengupahan di toko Amarta Ponorogo ada yang 
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sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sesuai dengan 

hukum Islam yakni bagi yang bekerja penuh karena syarat dan rukunnya telah 

terpenuhi. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam bagi pekerja 

yang kuliah yakni salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu syarat obyek 

ija>rah harus dijelaskan waktu kerjanya. Sedangkan bagi karyawan yang kuliah 

batas waktu kerja tersebut tidak dijelaskan dalam akadnya. Tiap pekerjaan 

yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktu 

harus disebutkan. Sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan 

itu bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak 

jelas, maka hukumnya tidak sah.  Penundaan pembayaran upah yang 

dilakukan dalam sistem pengupahan di Toko Amarta Ponorogo tidak sesuai 

dengan hukum Islam. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika 

dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, 

sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib 

dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Atas perilaku atasan tersebut 

karyawan merasa sangat dirugikan karena merupakan hak karyawan untuk 

mendapatkan upahnya setelah ia menyelesaikan pekerjaannya.  

Skripsi Peggy Arya Maharani Putri, “Tinjauan Ekonomi Islam 

terhadap Pengupahan Buruh Tani dalam Memanen Kacang Tanah di Desa 

Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”.20 Latar belakang 

masalah di atas adalah dalam pemberian upah buruh tani di Desa 

Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan membedakan 

                                                 
 20 Peggy Arya Maharani Putri, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengupahan Buruh Tani 

dalam Memanen Kacang Tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).  



14 

 

pengupahan berdasarkan gender karena faktor-faktor tertentu. Masyarakat 

menggangap bahwa pengupahan tersebut sudah umum dilakukan di 

masyarkat, upah laki-laki lebih tinggi dari perempuan walaupun bentuk kerja 

dan waktu kerja yang dilakukan keduanya sama. Penetapan besaran upah 

terhadap buruh tani di Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten 

Magetan ditetapkan oleh petani selaku majikan yang mana penetapan tersebut 

didasarkan keumuman masyarakat. Upah diberikan tanpa adanya informasi 

terkait dengan besarnya upah dia awal kontrak sehingga buruh tani tidak 

mengetahui besaran upah. Pengupahan buruh tani dengan petani dilakukan 

secara lisan tanpa menyebutkan upah dan tanpa kesepakatan upah di awal 

akad. Padahal dalam ekonomi Islam terkait dengan penetapan besaran upah, 

dalam kondisi normal besaran upah ditetapkan oleh pekerja dan pemberi kerja 

melalui negoisasi atau kesepakatan yang disepakati antar kedua belah pihak 

dengan besaran upah yang jelas sehingga tidak menimbulkan perjanjian yang 

samar/tidak jelas, sedangkan dalam kondisi yang tidak normal besaran upah 

dapat ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara). Rumusan masalah: 

(1) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi 

perbedaan standar penentuan tingkat upah buruh tani dalam memanen kacang 

tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan?, (2) 

Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan besaran upah buruh 

tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan 

Lembeyan, Kabupaten Magetan?. Teori yang digunakan Konsep upah 
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menurut ekonomi Islam, Perbedaan upah, Penetapan upah, serta Hak dan 

kewajiban tenaga kerja.  

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan, perbedaan upah yang 

didasari perbedaan kualitas dan kuantitas pekerja diperbolehkan dengan 

mempertimbangkannya secara adil, tidak boleh perbedaan upah yang 

didasarkan pada gender. Ketika alasan perbedaan upah antara buruh tani laki-

laki dan perempuan Desa Kedungpanji adalah karena kebiasaan masyarakat 

dan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tanpa ada faktor lain yang 

melatarbelakanginya maka hal tersebut tidak sesuai dengan perbedaan upah 

dalam ekonomi Islam dan etika keadilan dalam pengupahan Islam. Perbedaan 

besaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji yang didasarkan oleh kebiasaan 

masyarakat serta otoritas penentu besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh 

petani diperbolehkan selama desepakati oleh buruh tani berdasarkan kaidah 

fiqiyah “Apabila besaran upah yang ditentukan tersebut tidak 

disepakati/diterima oelh buruh tani, maka dapat meminta tambahan upah yang 

sepadan (ajrul mitsli). Besaran upah harus jelas untuk menghindari 

perselisihan dikemudian hari dan terpenuhinya ketentuan kontrak tenaga kerja 

dalam Islam serta untuk menghindari ketidakjelasan/gharar yang akan 

berakibat transaksi atau akad tersebut fasid (rusak). 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang 

dihadapi. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang 

dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.21 Dalam hal ini 

realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian 

yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara 

penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.22 Metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara 

menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data 

langsung. Dikatakan penelitian kulitatif karena pada penelitian ini 

dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Toko 

Esge Ponorogo. 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan di Toko Esge 

Ponorogo, melakukan pengamatan terhadap praktek sistem pengupahan 

karyawan dan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo dan melakukan 

wawancara kepada pemilik Toko ataupun karyawan yang bekerja di Toko 

tersebut.  

2. Kehadiran Peneliti 

                                                 
 21 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah ( Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 

6. 

 22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 11. 
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Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, pengamat penuh sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.23 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis dalam 

penulisan untuk menyusun skripsi yaitu di Toko Esge Ponorogo. Dengan 

memepertimbangkan lokasi Toko Esge yang memperkerjakan karyawan 

dengan sistem pengupahan yang sedikit berbeda dengan toko lainnya di 

sekitarnya, sehingga tempat ini memungkinkan untuk dijadikan tempat 

penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan 

mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan yaitu: 

a. Data sistem pengupahan karyawan di Toko Esge Ponorogo 

b. Data sistem kerja lembur di Toko Esge Ponorogo. 

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, maka 

sumber data tersebut adalah: 

a. Responden yaitu orang yang sering terlibat langsung dalam praktek 

pengupahan dan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo, yaitu pemilik 

                                                 
 23 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 
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dan karyawan Toko Esge. Data ini diperoleh dengan melalui 

wawancara dan observasi. 

b. Informan yaitu para pekerja yang dulunya bekerja di Toko Esge 

Ponroogo namun sekarang sudah tidak bekerja di toko tersebut. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara komunikasi menggunakan lisan.24 Cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung 

kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini 

merupakan tolok ukur untuk menilai kebenaran data (informasi). 

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan 

pemilik Toko dan karyawan yang bekerja di Toko Esge Ponorogo. 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan sistem pengupahan dan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo. 

b. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Peneliti terjun 

                                                 
 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT. 

Bhineka Cipta, 2006), 27. 
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langsung ke lapangan untuk melihat praktek upah mengupah dan kerja 

lembur di Toko Esge Ponorogo guna mendapatkan data yang 

diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Dalam hal ini adalah masalah sistem pengupahan 

karyawan yang berbeda jam kerja tetapi diberikan gaji sama dan kerja 

lembur yang tidak mendapatkan upah tambahan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.25 

a. Editing 

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok data.26 Dalam penelitian ini, 

penulis mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari pihak-

pihak terkait pelaksanaan upah-mengupah dan kerja lembur yang ada 

keserasian dan kesesuaian dengan pokok-pokok permasalahan 

                                                 
 25Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 299.  

 26 Dedung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam 

Semesta, 2003), 16. 
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penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta 

bahan kutipan. 

 

 

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam 

kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan 

permasalahannya. Sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk 

menyusun skripsi.27 Dalam penelitian ini, setelah data-data dan 

referensi terkait dengan upah-mengupah dan kerja lembur diperoleh 

maka dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikelompokkan sesuai 

dengan rumusan masalah. Data tersebut dimasukkan ke dalam data 

lapangan, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi. 

c. Analiting 

Yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian risetdengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-

dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai 

pemecahan dari rumusan yang ada.28 Dalam penelitian ini, data yang 

sesuai dengan rumusan masalah dianalisis dengan teori upah-

mengupah (ija>rah), sehingga di akhir penelitian nanti akan 

                                                 
 27Ibid., 17. 

 28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), 129. 
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menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan pelaksanaan 

upah-mengupah dan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo. 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (rehabilitas).29 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

a. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara: 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan praktik sistem pengupahan dan kerja lembur di 

Toko Esge Ponorogo. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

b. Teknik triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

                                                 
 29 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif... 344. 
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3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

peneitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan.  

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkiatan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, 

amaka peneliti membagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari 

keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Latar belakang merupakan alasan atau kegelisahan 

akademik mengapa peneliti melakukan penelitian. Rumusan 

masalah merupakan pertanyaan yang didukung oleh kenyataan 

konkrit yang disampaikan dalam latar belakang masalah. Tujuan 

penelitian merupakan korelasi dengan rumusan masalah. 

Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan 

penelitian. Telaah pustaka merupakan literatur/kajian terhadap 
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penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah 

penelitian. Kajian teori merupakan deskripsi realitas sosial yang 

berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan. 

Metode penelitian merupakan cara yang peneliti gunakan untuk 

peneltiannya. Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan 

sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi 

anatar satu bagian dengan bagian yang lain. 

BAB II  :  SISTEM IJA>RAH 

Bab ini merupakan landasan teori yang berfungsi sebagai 

alat untuk menganalisis atau membawa data. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah definisi ija>rah, dasar 

hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-macam ija>rah, 

ketentuan hukum ija>rah, prinsip keadilan dalam pembayaran 

Upah serta hak dan kewajiban pekerja. 

BAB III  : PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DAN 

KERJA LEMBUR DI TOKO ESGE PONOROGO 

Bab ini menjelaskan penyajian hasil penelitian yang 

berisi tentang paparan data secara rinci. Data dalam bab ini akan 

dipilih menjadi dua, yaitu data umum dan data khusus. Data 

umum antara lain Keberadaan lokasi penelitian, sejarah 

berdirinya Toko esge Ponorogo. Sedangkan data khusus adalah 

sistem pengupahan karyawan di Toko Esge dan pengupahan 

kerja lembur di Toko Esge Ponorogo. 
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BAB IV : TINJAUAN FIQH IJA>RAH TERHADAP SISTEM 

PENGUPAHAN KARYAWAN DAN PENGUPAHAN 

KERJA LEMBUR DI TOKO ESGE PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis data, yaitu pembacaan data 

dengan menggunakan teori-teori yanga da dalam bab II sehingga 

dapat diketahui bagaimana pandangan fiqh ija>rah terhadap 

sistem pengupahan karyawan dan sistem pengupahan kerja 

lembur.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir yang berisi kesimpulan 

dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari peneliti yang 

dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun 

yang diharapkan peneliti. 
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BAB II 

IJA >RAH   

 

A. Definisi Ija>rah 

Upah / al-ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al’Iwadu 

(ganti). Menurut pengertian shara’, al-ija>rah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.1 Secara etimologi, ija>rah 

berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan secara terminologi ada 

beberapa definisi, di antaranya menurut Hanafiyah, ija>rah adalah akad atas 

manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.2 Ija>rah menurut Ma>likiyah ialah 

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 

dengan pengganti.3 Menurut Sya>fi’iyah, ija>rah adalah akad atas suatu 

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima 

pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.4  

Dalam al-Mujam al-Wasit (1/7) ija>rah didefinisikan dengan: 

فَّ َعرَُقهُ   َأْعطُوا اأَلِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِ
 

Artinya: “Ijarah adalah upah atas pekerjaan dan akad manfaat dengan  

ganti rugi.” 

Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ija>rah adalah: 

“akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

                                                 
 1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terj.Moh. Nabhan Husein Jiilid 12  (Bandung: Al-Ma’arif, 

1996), 15. 

 2 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 

153. 

 3 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122. 

 4 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, 121. 
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dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan itu sendiri.5 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, ija>rah menurut istilah syara’ 

yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja 

dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang 

jelas.6 Ada yang menerjemahkan, ija>rah sebagai jual beli atas jasa (upah-

mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. 

Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah 

mengupah, merupakan mu’amalah yang telah dishari’atkan dalam Islam. 

Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum ija>rah berdasarkan 

pada ayat-ayat al-Quran dan al-Hadi>th.7 

 

B. Dasar Hukum Ija>rah 

Dasar-dasar hukum atau rujukan ija>rah adalah al-Quran, al-Sunnah 

dan al-Ijma’ : 

a. Firman Allah 

al- Tala>q: 6 

…
ۡرۡفَإِنۡ 

َ
ُجورَُهنۡ ۡاتُوُهنۡ ٔ ََٔفۡۡلَُكمۡ ۡنََۡضعۡ أ

ُ
 ٦ۡۡ…أ

                                                 
 5 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah , 249. 

 6 Imron Abu Amar, Fathul Qarib. Terj. Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), 297. 

 7 Yazid Affandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179. 
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 Artinya: “.....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....” 8 

 
al-Qashash: 26 

بَتَِۡيۡ ُۡهَماَدى ۡإِحۡ ۡقَالَت ۡ
َ
َۡۡإِنۡ ۡهُ ِۡجرۡ ٔ ٔ َتۡسۡ ٱۡأ َۡقوِيۡ ل ۡٱۡتََۡجرۡ ٔ ٔ َتۡسۡ ٱَۡمنَِۡۡخي 

ۡٱ
َ ُُۡل     ٢٦ۡمِ

 
Atinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai bapakku 

ambilah 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.” 9 

 

al-kahfi: 77 

ۡ ۡنَطلََقاٱفَۡ ۡۡإِذَا َۡۡحّت 
َ
هۡ ۡتَيَا ۡأ

َ
هۡ َۡعَما ۡتَطۡ سۡ ٱۡيَةۡ قَرۡ ۡلَۡأ

َ
بَوۡ ۡلََهاأ

َ
نۡا ۡفَأ

َ
ۡيَُضي ُِفوُهَماۡأ

نۡيُرِيدُۡۡاِجَدارۡ ۡفِيَهاۡفَوََجَدا
َ
ۡۡأ قَاَمهُۡۡيَنَقض 

َ
َخذۡ َۡتِۡشئ ۡۡلَوۡ ۡقَالَۡۡۡۥ فَأ ۡتَََۡل 

جۡ ۡهَِعلَي ۡ
َ
  ٧٧ۡارۡ أ

 
 Artinya: “kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding 

rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding 
itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu 

mengambil upah untuk itu”.10 
 

b. al-Hadi >th 

Dasar hukum ija>rah dalam al-hadi>th sebagai berikut : 

Hadith Riwayah Ibn Ma>jah 

 

فَّ َعرَُقهُ   َأْعطُوا اأَلِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِ
                                                 
 8 al-Qur’an dan Terjemah 65: 6.  

 9 al-Qur’an dan Terjemah 28: 26. 
10al-Qur’an dan Terjemah 18: 77. 
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Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering 

keringatnya” 11 

 

 

c. Ijma’ 

Ulama’ pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan 

(jawaz) akad ija>rah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-

jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad 

jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk 

membolehkan akad ija>rah atas manfaat / jasa. Dengan adanya ijma’, akan 

memperkuat keabsahan akad ija>rah.12 

Ija>rah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka 

membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka 

membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk 

kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk 

digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk 

bercocok tanam.13 

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

                                                 
 11 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Sharah Bulughul Maram, Terj. Tahirin Suparta, 

dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72. 

 12 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 

158. 

 13 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13 (Bandung: Al-Ma’rif, 

1998), 10-11. 
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Dalam akad ija>rah diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya 

harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa 

dianggap sah atau tidak. 

1. Rukun Ija>rah 

a. Muta’a>qidayn (Mu’jir dan Musta’jir, dua pihak yang melakukan 

transaksi). 

b. S}i>ghat (Ija>b dan Qabu>l), 

c. Ujrah (harga sewa), 

d. Ma’uqu >d ‘alayh (manfaat yang ditransaksikan). 

2. Syarat Ija>rah 

a. Muta’a>qidayn 

Menurut ulama’ Sha>fi’iyah dan Hana>billah disyaratkan Mu’jir 

dan Musta’jir telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Ma>likiyah 

berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus 

mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh 

melakukan akad Ija>rah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang 

anak mumayiz melakukan akad Ija>rah terhadap harta atau dirinya, 

maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.14 

Bagi orang yang berakad Ija>rah juga disyaratkan mengetahui 

manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang 

itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat, menjelaskan 

                                                 
 14 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000), 232. 
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masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta 

menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.15 

b. S}i>ghat (ija>b dan qabu>l) 

S}i>ghat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat 

yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan 

qabu>l. S}i>ghat ija>b dan qabu>l antara mu’jir dan musta’jir, ija>b qabu>l 

sewa menyewa dan upah-mengupah, ija>b dan qabu>l sewa-menyewa 

misalnya: “Aku sewakan sepeda ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,-

“, maka musta’jir menjawab “Aku terima sewa sepeda tersebut 

dengan harga demikian setiap hari”. Ija>b dan qabu>l upah mengupah 

misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk 

dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-“, kemudian musta’jir 

menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang 

engkau ucapkan”. Jika muta’a>qidayn mengerti maksud lafal s}i>ghat, 

maka ijara>h telah sah apa pun lafal yang digunakan karena Shar’i.16 

c. Ujrah (harga sewa) 

Ujrah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua 

belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah. Jika 

manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang 

berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli 

dibidangnya.17 

                                                 
 15 Ibid., 243.   

 16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 118.  

 17 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indah, 2011) 170.  
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Islam juga mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan 

ujrah (upah) sebagai berikut: 

1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus 

dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah 

(ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan 

tetapi ulama’ Ma>likiyah menetapkan keabsahan ija>rah tersebut 

sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan 

adat kebiasaan. 

2) Upah harus berbeda dengan jenis dan obyeknya, menupah suatu 

pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan 

dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan 

dapat mengantarkan pada praktek riba. 

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan 

mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannta, karena hal itu 

merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak 

mereka terima.18 

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:19 

1) 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 daripada jumlah. Sedangkan kerugiannya 

                                                 
 18 Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (TT) 187. 

 19 Nurcholish Madjid, dkk. 1994. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeva) 287. 
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orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang 

yang malas. 

2) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya 

pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan 

mendapatkan upah lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. 

Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah. 

3) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau 

menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah 

waktu dan upah borongan. 

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi 

dua: 

1) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang 

sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 

kerelaan kedua belah pihak yang berakad. 

2) Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi 

kerja) jika akad ija>rahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) 

kerjanya. 

Dilihat dari segi objeknya, akad ija>rah dibagi menjadi dua: 

1) Ijarah manfaat (al- ija>rah ala al-manfa’ah), misalnya sewa-

menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini 

mu’ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh 

benda tersebut dan terjadi kesepakatan natara keduanya, dimana 
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mu’ajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir, dan 

musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila 

manfaat itu yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para 

ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-

menyewa. 

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al- ija>rah ala al-a’mal) ialah dengan 

cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Ija>rah seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tuka jahit, buruh 

tani dan buruh pabrik. Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai 

keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah 

pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut 

dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir mendapatkan upah atas tenaga 

yang ia keluarkan untuk musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa 

dari mu’ajjir.  

d. Ma’uqu >d‘alayh (manfaat yang ditransaksikan). 

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan 

beberapa syarat: 

1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
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2) Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat diserahkan kepadaa penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut Shara’, bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan 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 untuk 

dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa-

menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat. 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ayn (zat) nya hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.  

Sementara itu syarat sahnya ijarah menurut Sayid Sabiq adalah 

sebagai berikut: 

1) Kerelaan dua belah pihak yang berakad. 

2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan. 

3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat 

dimanfaatkan kegunaannya menurut syara’. 

4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan 

(manfaat). 
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D. Macam-macam Ijarah 

Ditinjau dari obyeknya, akad ijārah bisa diklarifikasikan menjadi dua, 

yakni Ija>rah ‘ain dan Ija>rah dzimmah.20 

1. Ija>rah ‘ain 

 Yaitu akad Ija>rah dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat 

dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa 

pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang 

telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah ‘ain 

dalam konteks ini bukan ‘ain yang menjadi lawan kata manfa’ah, tetapi 

‘ain yang menjadi lawan kata dzimmah. 

 Dalam kontrak ijarah ‘ain apabila terdapat cacat pada obyek Ija>rah 

yang bisa mempengaruhi ujrah, maka musta’jir memiliki hak khiyar 

antara membatalkan ija>rah atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek 

mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad ija>rah menjadi 

batal. Sebab obyek akad ijarah yang mengalami kerusakan telah 

ditentukan, sehingga pihak mu’jir tidak memiliki tanggungan untuk 

menggantinya dengan obyek lain.21 

Syarat ija>rah ‘ain: 

a. Obyek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti jasa dari 

orang ini, atau manfaat dari barang ini. 

                                                 
 20 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah  (Kediri: Lirboyo Press, 20013), 287. 

 21 Ibid., 287.  
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b. Objek yang disewa hadir di majlis akad dan disaksikan seacara 

langsung oleh aqidain pada saat akad ija>rah dilangsungkan, sebab 

ija>rah ‘ain secara substansi adalah bai’ al-musya>hadah (bai’ al-‘ain). 

Karena itu dalam ija>rah ‘ain, tidak sah apabila objek tidak ada dalam 

majlis akad, kecuali objek pernah disaksikan sebelumnya secara 

langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad 

ija>rah dilangsungkan. 

c. Ija>rah ‘ain hanya sah diadakan dengan sistem langsung (ha>llan). 

Artinya, pemanfaatan objek akad ijarah tidak ditunda dari waktu 

akad, sebab disamakan dengan bai’ al-musya>hadah (bai’ al-‘ain). 

d. Ujrah dalam akad Ija>rah ‘ain tidak wajib diserah terimakan (qabdl) 

dan cash (ha>llan) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam bai’ al-

musya>hadah (bai’ al-‘ain). Artinya, ujrah bisa dibayar secara cash 

atau kredit, apabila ujrah dalam tanggungan (fi dzimmah). 

Sedangkan apabila ujrah sudah ditentukan di majlis akad 

(mu’ayyan), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang 

telah ditentukan (mu’ayyan), secara hukum tidak bisa dikreditkan (la> 

tu’ajjalu). Karena tempo (ajal) diberlakukan untuk memberikan 

kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah 

ditentukan secara fisik (mu’ayyan), berarti barang sudah ada (ha>shil).  

Al-Ija>rah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ija>rah seperti ini, 

menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 
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jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang 

sepatu. Al-Ija>rah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti 

menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, 

yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 

kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan 

tukang jahit.22 

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka 

seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi 

tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak 

ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak 

boleh. 

2. Ija>rah dzimmah 

 Ija>rah dzimmah adalah ijarah dengan obyek berupa jasa orang atau 

manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan mu’jir yang bersifat 

tidak tertentu secara fisik. Artinya mu’jir memiliki tanggungan untuk 

memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa musta’jir, tanpa 

terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa 

jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa 

menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa service telephone 

tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan 

                                                 
 22 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236. 
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sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain 

sebagainya.23 

 Dalam kontrak ija>rah dzimmah, apabila terdapat cacat pada obyek, 

tidak menetapkan hak khiyar bagi musta’jir. Demikian juga apabila 

obyek mengalami kerusakan di tengah kontrak, akad ija>rah tidak batal. 

Artinya, pihak mu’jir tetap memiliki tanggungan untuk memberikan 

layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. 

Sebab, ija>rah tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami 

kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan mu’jir, 

sehingga mu’jir berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. 

Dan ketika pihak mu’jir tidak sanggup memberikan ganti, musta’jir baru 

memiliki hak khiyar. 

Syarat ija>rah dzimmah: 

1) Ujrah harus diserahkan-terimakan (qabdl) dan cash (hu>lul) di majlis 

akad, sebagaimana ra’s al-ma>l dalam akad salam. Sebab, menurut 

qaul ashah, ija>rah dzimmah secara substansial adalah akad salam 

dengan muslam fiqh berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam 

ujrah akad ija>rah dzimmah, tidak boleh ada ta’khir, istibdal, 

hawala>h, dan ibra>, sebagaimana ra’s ma>l dalam akad salam. 

2) Menyebutkan kriteria (washa>f) barang yang disewa secara spesifik, 

yang bisa berpengaruh terhadap minat (gharadl), sebagaimana 

kriteria dalam muslam fiqh.24 

                                                 
 23 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 288. 
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E. Ketentuan Hukum Ija>rah 

1.  Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian. 

 Bila perjanjian kerja tertuju pada aji>r khas, lama waktu perjanjian 

harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian 

dipandang rusak(fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut 

menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari. 25 

 Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada aji>r musytarak, 

menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna 

kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu 

panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian  

yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila 

ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, 

karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam 

objek perjanjian. 

 Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada aji>r musytarak 

pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang 

dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang 

dibanyarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atas upah yang telah 

ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah 

ditentukan pula.26 

2.  Pembayaran Harga Sewa Jasa 

                                                                                                                                      
 24 Ibid., 289. 

 25Ahmad Ahzar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 36. 

 26 Ahmad Ahzar, 36.  
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 Menurut Madzhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah 

atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa 

benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang 

disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah 

dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu 

terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara 

berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.27 

 Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan 

mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan 

waktu tertentu, maka wajib didipenuhi sesudah berakhirnya masa 

tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan 

kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar 

sewaan.28 Jika akad suatu ijara>h untuk suatu pekerjaan maka kewajiban 

membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika 

akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan 

bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu 

Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai 

dengan manfaat yang diterima.  

3.  Hak Atas Upah 

 Bagi aji>r berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah 

menyerahkan dirinya atas musta’jir,  dalam waktu berlakunya perjanjian 

itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang 

                                                 
 27 Abdurrahman Al-Jaziri, AL-Fiqh ‘Alal Madzhabil Arba’ah Jilid 4 Terj. Moh Zuhiri dkk  

(Semarang: asy-syifa’, 1994), 178. 

 28 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 26. 
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pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat aji>r 

menyerahkan diri kepada musta’jir itu dalam keadaan yang 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan 

demikian bila aji>r datang dan meneyrahkan diri dalam keadaan sakit dan 

tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka 

tidak atas upah yang ditentukan.29 

 Apabila musta’jir tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam 

waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah 

penuh kepada aji>r, kecuali bila pada diri aji>r terdapat halangan yang 

memungkinkan musta’jir membatalkan perjanjian, misalnya aji>r dalam 

keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi 

perjanjian tersebut.30 

 Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak 

menerima upah itu apabila:  

a. Selesai bekerja 

Berdalih pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 

Nabi SAW Bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran 

sebelum keringatnya kering.” 

b. Mengalirnya ijara>h, jika itu untuk barang 

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia 

mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi keseluruhannya. 

                                                 
 29 Ahmad Ahzar, Azas-azas Hukum Muamalah, 31. 

 30 Ibid., 34. 
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d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan 

kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu 

mempercepat pembayaran. 

 

 

 

F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja 

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah / ijara>h menimbulkan 

hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-

hak dan kewajiban para pekerja dalam ijara>h.31 

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh 

pemberi kerja adalah sebagai berikut: 

1.  Hak untuk memperoleh pekerjaan 

2.  Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian 

3.  Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan 

4.  Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang 

dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut: 

1.  Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan 

tersebut merupakan pekerjaan khas 

2.  Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian 

3.  Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti. 

                                                 
 31 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), 235. 
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4.  Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 

dikerjakannya, sednagkan kalu bentuk pekerjaan berupa urusan, 

hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 

5.  Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan 

tersebur dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. 

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan 

dalam hal-hal tetentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak 

yang dirugikan.32 

 

G. Standar Upah Pekerja Dalam Islam 

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang 

menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana 

menetapka upah yaitu dengan tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh 

ataupun didzalimi oleh buruh. Majikan tidak akan dibenarkan 

mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi 

majikannya. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah 

yang sepadan dengan upah yang di lakukannya. Tentu saja penetapan tersebut 

dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan 

nilai pekerjan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan dzalim baik 

kepada pekerja maupun kepada majikan. Oleh karna itu jika memberikan 

                                                 
 32 Ibid,. 48. 
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pekerjaan kepada seorang pekerja maka berilah upah kepada pekerja tersebut 

yaitu upah yang sebanding dengan apa yang telah dia kerajakan.33 

Sementara menurut upah minimum regional (UMR) adalah suatu 

standar minimum upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan 

tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang 

dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, yang digunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada 

pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 

tentang Upah Minimum. Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan 

menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) da Upah 

Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II). Namun sesuai dengan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja da Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) 

tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/21999 

tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I 

(UMR Tk I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Regional 

Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UM kab/kota). 

Dasar hukum dalam penetapan Upah Minimum terletak padaUndang 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal88 ayat (4) 

yaitu Pemerintah menetapkan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

                                                 
 33 Lutfiah Nofita, “Pembayaran Upah kepada Pekerja Menurut kacamata Islam”, dalam 

https://www.kompasiana.com/  (diakses pada tanggal 24 April 2019, jam 05:20 WIB).  

https://www.kompasiana.com/
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ekonomi.34 Tingkat pencapaian upah minimum terhadap nilai KHL dapat 

diketahui melalui presentase dari perbandingan Upah Minimum dengan nilai 

KHL. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan 

UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari 

satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp. 

400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang 

masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal 

komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya 

upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 

upah pokok dan tunjangan tetap.  

 

 

 

                                                 
34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 88 ayat 4. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_No._13_tahun_2003&action=edit&redlink=1
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BAB III 

PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DAN KERJA LEMBUR 

DI TOKO ESGE PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Toko Esge Ponorogo 

1. Keberadaan Lokasi dan Letak Geografis Penelitian 

Toko Esge berada di area strategis, sehingga memudahkan 

pelanggan untuk menemukannya. Adapun keberadaan toko Esge Ponorogo 

di Jl. Ki Ageng Kutu, Krajan, Siman, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan 

Siman yang mempunyai luas wilayah 37,95 km² dengan batas sebelah 

utara adalah Kecamatan Jenangan di bagian timur Kecamatan Pulung, 

disebelah selatan Kecamatan Jetis dan Kecamatan Mlarak, sebelah barat 

Kecamatan Kauman dan Kecamatan Ponorogo. Dilihat menurut 

topografinya, Kecamatan Siman berada pada daerah dataran rendah 

dengan ketinggian rata-rata 129 sampai dengan 157 meter di atas 

permukaan laut. Desa Tajug berada di permukaan tertinggi yaitu 157 meter 

di atas permukaan air laut, sementara Desa Beton berada di permukaan 

terendah dengan ketinggian 121 meter di atas permukaan laut. Jumlah hari 

hujan pada tahun 2014 di Kecamatan Siman tercatat 131 hari dengan 

jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari yang mencapai 309 

mm.1 Desa terluas adalah Desa Jarak yang mempunyai luas wilayah 

mencapai 5,82 km 2. Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Sawuh 

                                                 
1 Leony S, “Statistik Daerah Kecamatan Siman,” dalam https://docplayer.info/42237242-

.html, (diakses pada tanggal 21 April 2019, jam 06:45 WIB). 

https://docplayer.info/42237242-.html
https://docplayer.info/42237242-.html
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dengan total luas wilayah 0,97 km 2. Pusat pemerintahan tingkat 

kecamatan berada di Desa Siman. Desa yang letaknya paling jauh adalah 

Desa Beton dan Madusari dengan jarak 7 km dari ibukota kecamatan. 

Mangunsuman Ronowijayan Tajug Ronosentanan Patihan Kidul Siman 

Manuk Pijeran Tranjang Jarak Sawuh Kepuhrubuh Brahu Sekaran Beton 

Madusari Ngabar Demangan PETA KECAMATAN Siman Luas Wilayah 

Per Desa Di Kecamatan Siman (km 2 ) 1,33 0,98 0,97 1,38 1,08 1,02 1,24 

1,57 1,30 1,25 1,33 1,85 1,93 1,88 2,18 Sumber : Kantor Kecamatan 

Siman 5,40 5,43 5,82 Statistik Daerah Kecamatan Siman.2 

 

2. Sejarah Berdirinya Toko Esge Ponorogo 

Toko Esge berdiri pada sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada 

bulan Februari awal tahun 2014. Toko Esge beralamat di Jl. Ki Ageng 

Kutu, Krajan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 

yang didirikan oleh Bapak Agus. Toko Esge menjual barang berupa 

pakaian dan beberapa perlengkapan salah satu cabang olahraga indonesia 

pencak silat yaitu Setia Hati Terate. Juga untuk Pesan Kaos Kelas, Kaos 

Komunitas, Kaos Promosi, Kaos toko, kaos Partai Politik, dan lain 

sebagainya.3 

Sebelum mendirikan Toko esge ini bapak Agus bekerja di tempat 

sablon ikut saudaranya selama bertahun-tahun. Kemudian beliau 

mempunyai inisiatif untuk membuka usahanya bersama sang istri tercinta, 

                                                 
2 Ibid.,  
3 Bu Tini, Hasil wawancara, 13 Maret 2019.  
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dengan modalnya masih meminjam kepada orang tua. Pertama bapak 

Agus memulai usahanya hanya sablon kaos couple sedikit demi sedikit, 

kemudian mulai banyak diminati konsumen dan menjadi banyak pesanan 

dan usahanya berkembang. Hal ini yang membuat beliau bersemangat 

berbisnis yang menguntungkan. Lalu mulai mengontrak ruko kecil di 

pinggir jalan berlokasi di Jl. Ki Ageng Kutu, Siman.  

Setelah toko Esge berdiri bapak merekrut dua orang karyawan 

untuk ditempatkan di toko tersebut. Beliau terus berusaha 

mengembangkan usahanya dari hari kehari sampai saat ini menambah 

karyawan untuk membantunya mengelola toko dan sablon. 

Waktu terus berjalan hingga kini toko Esge telah mengembangkan 

bisnisnya selama satu tahun, usahanya mengalami kemajuan dengan 

menambah pesanan kaos Grosir maupun Ecer mulai dari Kaos Kelas, Kaos 

Komunitas, Kaos Promosi, Kaos toko, kaos Partai Politik dan lain 

sebagainya. Usaha toko Esge tidak pernah sepi pembeli, selalu ada 

pesanan kaos dari warga terate daerah ponorogo, pesanan dari luar kota 

juga tidak kalah ramai. Harga untuk satu kaos sangat terjangkau dengan 

harga Rp. 60.000. Dalam memasarkan bisnisnya beliau juga menjual 

melalui web dan situs online.  

Dengan berkembangnya bisnis di bidang ini, semua tidak terlepas 

dari adanya hambatan. Dalam perjalanannya toko Esge pernah mengalami 

kesulitan karena biaya produksi yang semakin naik dan harga jual yang 



49 

 

 

susah untuk dinaikkan. Hal ini disebabkan naiknya harga bahan kaos saat 

ini. Juga dalam masalah pengeluaran dan pemasukan keuangan harus teliti. 

Meskipun demikian bapak Agus tetap ulet sampai sekarang untuk 

meneruskan perjuangan menjalankan usahanya yang sudah ditekuni dari 

dulu hingga saat ini.  

 

B. Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Esge Ponorogo 

Diawal kontrak tidak dijelaskan mengenai besar dan kecilnya upah 

yang akan diterima para karyawan dan waktu pembayaran yang akan diterima 

oleh karyawam. Selain itu waktu bekerja mereka dijelaskan di awal akad 

yaitu masuk pagi mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB 

dan masuk siang mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB. 

Upah para karyawan diberikan di awal bulan, setiap tanggal 10. Jumlah upah 

yang mereka terima sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- baik 

yang masuk pagi atau masuk siang. Namun, ada satu hal yang menarik bagi 

penulis yaitu ketika pembayaran upah yakni tidak ada perbedaan besaran 

upah yang para karyawan terima padahal terlihat jelas perbedaan jam kerja 

para karyawan yakni perbedaan selama dua jam kerja. Yang mana karyawan 

yang masuk pagi bekerja selama tujuh jam kerja sedangkan yang masuk siang 

bekerja selama lima jam kerja. Disinilah letak perbedaan jam kerja antar para 

karyawan yang bekerja di Toko Esge Ponorogo. 

Berdasarkan wawancara dengan Khofidatul selaku karyawan yang 

bekerja di Toko Esge, majikan memberikan upah untuk karyawan setiap 
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tanggal 10. Upah yang para karyawan terima tidak ada selisihnya, padahal 

jelas ada perbedaan jam kerja antara mereka yakni dua jam bekerja. 

“Biasanya para karyawan menerima gaji tanggal 10, gajinya diantar 

oleh majikan ke toko. Dan biasanya majikan selalu memberikan 

bonus.”4  

 

Menurut pemilik toko, jam kerja karyawan dibedakan namun upah 

mereka disamakan karena waktu malam lebih beresiko bagi perempuan 

seorang diri, apalagi mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan 

pembukuan sehingga waktu kerjanya dikurangi. 

“Saya memberikan upah pada karyawan itu besarannya yakni 

Rp.750.000 sampai dengan Rp.800.000, saya beri bonus Rp. 50.000 

setiap bulan. Tidak ada perbedaan besaran upah antar karyawan dan 

waktu kerja yang gelombang malam lebih sedikit karena mayoritas 

yang membeli laki-laki dan juga waktunya malam mbak, apalagi tidak 

ada teman jaga, hanya seorang diri.”5 

 

Menurut mbak Iffah selaku karyawan di toko Esge, ketika menerima 

upah dia mengatakan menerima hal tersebut karena sang majikan setiap 4 

bulan menaikkan upahnya. Dan dia tetap bekerja seperti biasanya walaupun 

terjadi ketidakadilan dalam pengupahan. 

“Mungkin karna waktu malam lebih beresiko mbak, jadi saya 

memaklumi saja, saya juga perempuan jadi kasihan sama mbak yang 

gelombang malam.”6  

 

Dari ulasan di atas bahwa terdapat perbedaan jam kerja antar 

karyawan yang masuk pagi dengan siang yakni selama dua jam kerja di Toko 

Esge ini. Karyawan yang kerja masuk pagi mulai pukul 08:00 WIB sampai 

                                                 
 4 Khofidatul, Hasil wawancara, 10 maret 2019. 

 5 Bu Tini, Hasil wawancara, 13 Maret 2019. 

 6 Iffah, Hasil wawancara, 26 Maret 2019. 
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dengan pukul 15:00 WIB, dan masuk siang mulai pukul 15:00 WIB sampai 

dengan pukul 20:00 WIB. Walaupun ada perbedaan jam, majikan tetap 

memberikan upah kepada mereka dengan besaran sama yaitu sebesar Rp. 

750.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-. Di sini ada kejanggalan dalam 

pengupahan, yaitu upah yang sama yang didapat oleh para karyawan namun 

jam kerja berbeda antara mereka sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam 

pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya. 

 
C. Sistem Pengupahan Karyawan Terhadap Kerja Lembur Di Toko Esge 

Ponorogo 

Para karyawan yang bekerja di Toko Esge mempunyai tugas yang sama 

yaitu menjadi pramuniaga, waktu kerja mereka dibagi menjadi dua bagian; 

gelombang masuk pagi dan masuk siang. Mereka bekerja sesuai dengan jam 

kerja yang sudah ditentukan oleh majikan. Karna konsumen selalu ramai, stok 

barang di toko cepat habis, stok barang dagangan diantar majikan ke toko. 

Majikan datang ke toko hanya ketika mengantar gaji dan saat mengantar 

barang dagangan yang sudah habis. 

Apabila stok barang dagangan datang ke toko, tugas karyawan 

membongkar, mengecek dan menata barang dagangan tersebut. Kemudian 

apabila barang dagangan yang datang ke toko dalam jumlah yang banyak, 

karyawan harus menyelesaikan mengecek dan menata barang hari itu 

sehingga harus menambah jam kerja. Dalam satu pekan sekali stok barang 

dagangan di antar majikan ke toko.  
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“Stok barang dagangan yang habis diantar majikan ke toko, datangnya 

tidak tentu tetapi selalu mepet dengan pergantian shift yaitu jam 14.00 

WIB. karena sang majikan pagi masih ada pekerjaan di rumah. Kalau 

barangnya datangnya malam itu sekitar jam 19:00 WIB sedangkan 

selesai kerja gelombang malam itu jam 20:00 WIB. Jadi pengecekan 

barang yang banyak tidak bisa segera selesai karna hanya dikerjakan 

oleh karyawan seorang diri, sehingga membuat karyawan gelombang 

malam kerja lembur, sekitar 1 sampai 2 jam.”7 

 

Di toko Esge dalam satu bulan sekali karyawan diberikan untuk 

mengambil libur, tidak dipotong gaji, tetapi dengan syarat harus diganti hari 

lainnya dengan kerja masuk full. Ketika karyawan yang gelombang pagi 

hendak mengambil libur, terlebih dahulu membuat janji dengan karyawan 

gelombang malam, kemudian karyawan gelombang malam mengkonfirmasi 

apakah bisa untuk masuk kerja full. Sang majikan membuat metode seperti 

supaya tokonya tidak tutup. Jadi uang lembur kerja dengan uang masuk full 

dijadikan satu sejumlah Rp. 50.000,- tersebut. Jadi tidak ada patokan tetap 

dari sang majikan dalam memberikan upah kerja lembur untuk karyawan. 

Dari ulasan di atas bahwa upah kerja lembur dan upah masuk full 

dijadikan satu. Sang majikan memberikan upah kerja lembur dengan upah 

masuk full dijadikan satu karena setiap empat bulan gaji karyawan dinaikkan 

sebanyak Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000 sesuai dengan omset hasil 

penjualan. Jadi menurut beliau itu sudah menutupi dengan kerja lembur dan 

masuk full yang dijalankan para karyawan dan sudah ada kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

                                                 
 7 Khofidatul, Hasil wawancara, 10 Maret 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH IJA >RAH  TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN 

KARYAWAN DAN KERJA LEMBUR DI TOKO ESGE PONOROGO 

 

A. Tinjauan Fiqh Ija>rah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko 

Esge Ponorogo 

Di Toko Esge karyawan dibagi menajdi dua shift yaitu Karyawan 

yang kerja masuk pagi mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 

WIB, dan masuk siang mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 

WIB. Walaupun ada perbedaan jam, majikan tetap memberikan upah kepada 

mereka dengan besaran sama yaitu sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 

800.000,-. Disini ada kejanggalan dalam pengupahan, yaitu upah yang sama 

yang didapat oleh para karyawan namun jam kerja berbeda antara mereka 

sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh 

majikan kepada para karyawannya.  

Dilihat dari segi obyeknya, akad ija>rah dibagi menjadi dua yaitu ija>rah 

manfaat (al-ija>rah ala al-manfa’ah), dan ija>rah yang bersifat pekerjaan (al-

ija>rah ala al-manfa’ah) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. 

Sebagaimana dengan praktiknya di toko esge ini termasuk dalam al-

ija>rah ala al-manfa’ah yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang di toko 

untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu menjadi pramuniaga. 



54 

 

Selain itu dalam fiqh ija>rah juga menjelaskan sistem pembayaran upah 

antara lain:1 Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, 

minggu, bulanan atau tahunan; upah borongan yaitu upah yang ditetapkan 

menurut banyaknya pekerjaan dan upah premi. 

Melihat hal di atas, praktik yang dilakukan di toko Esge Siman 

Ponorogo termasuk pada jenis yang pertama yaitu upah waktu atau upah yang 

ditetapkan harian sebesar Rp. 25.000,- dan dibayarkan perbulan. 

Sebagaimana dengan hasil wawancara saya dengan salah satu karyawan 

“Biasanya setiap tanggal 10 gaji diberikan oleh majikan, diantar ke toko”. 

Dalam fiqh ija>rah dijelaskan bahwa jika ija>rah itu suatu 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. 

Secara umum dalam ketentuan al-Qur’an yang berkaitan dengan penentuan 

upah kerja ini terdapat dalam surat al-Nahl ayat 90: 

هَّٱَّإِن َّ۞ ََّّّلل 
 
ََُِّّمرَُّيهأ َِّٱوهََّّلَِّعهد َّل َّٱب يهن ََّّبه َُّقر َّل َّٱَّذِيَّي َِّإَويتها ََّّنَِّسه َّح َّل  ح َّل َّٱَّعهنََِّّهه َّوه ا َّفه َّءَِّشه

رَِّل َّٱوهَّ
هَّٱوهََُّّمنكه يَّل  ِ ُكم ََّّيهعُِظُكم ََّّغ  ل  ُرونهََّّلهعه ك    ٩٠َّتهذه

 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”2 

 

 

                                                 
 1 Nurcholis Madjid, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 

1994), 287. 
2 al-Qur’an, 16: 90.  
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Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah هلالج لج 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 adalah untuk mensejahterahkan pekerjanya, termasuk dalam hal 

membayar upah yang layak.3 

Melihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam teori 

fiqh ija>rah harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupah antara 

karyawan satu dengan yang lain oleh sang majikan. Namun, dalam praktiknya 

ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para 

karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama 

dua jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama. Menurut fiqh ija>rah hal 

tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga standar pengupahan di Toko Esge 

Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi kelayakan, keadilan, kepantasan upah. 

Juga jika dilihat dalam peraturan upah minimum regional belum sesuai 

dengan gaji yang diperoleh karyawan, karna upah UMR di Ponorogo Rp. 

1.763.2674, sedangkan upah karyawan plus upah lembur senilai Rp. 800.000. 

Dan sebaiknya sang majikan tidak membedakan jam kerja antar karyawan, 

                                                 
 3 Chairuman Pasaribu, 157. 

4 Agus, “Daftar Gaji UMR Jatim Tahun 2019,” dalam hhtp://www.gajiumr.com/gaji-umr-

jawa-timur/, (diakses pada tanggal 15 April 2019, jam 09:15).  
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yaitu dengan menambah jam kerja karyawan gelombang siang dengan masuk 

kerja lebih awal, guna menghindari perselisihan yang tidak diingankan. 

B. Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Pengupahan Kerja Lembur Di Toko 

Esge Ponorogo 

Di toko Esge Apabila stok barang dagangan datang ke toko, tugas 

karyawan membongkar, mengecek dan menata barang dagangan tersebut. 

Kemudian apabila barang dagangan yang datang ke toko dalam jumlah yang 

banyak, karyawan harus menyelesaikan mengecek dan menata barang hari itu 

sehingga harus menambah jam kerja. Dalam satu pekan sekali stok barang 

dagangan di antar majikan ke toko. 

Dalam satu bulan sekali karyawan diberikan untuk mengambil libur, 

tidak dipotong gaji, tetapi dengan syarat harus diganti hari lainnya dengan 

kerja masuk full. Ketika karyawan yang gelombang pagi hendak mengambil 

libur, terlebih dahulu membuat janji dengan karyawan gelombang malam, 

kemudian karyawan gelombang malam mengkonfirmasi apakah bisa untuk 

masuk kerja full. Sang majikan membuat metode seperti ini supaya tokonya 

tidak tutup. Jadi uang lembur kerja dengan uang masuk full dijadikan satu 

sejumlah Rp. 50.000,- tersebut. Padahal bisa dikatakan kerja lembur kerjanya 

berat karena hanya dikerjakan seorang diri.  

Dalam Jumhur ulama berpendapat bahwa ija>rah disyariatkan 

berdasarkan al-Quran, as-Sunnah: 

1. Al-Qur’an Surat al-Qasash ayat 26-27 disebutkan: 
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ى َّإِح ََّّقهالهت َّ اده بهتَِّيه ََُّّهمه
ه
هََّّإِن ََّّهُ َِّجر َّٔ ٔ تهَّس َّٱَّأ ي  ر َّٔ ٔ تهَّس َّٱَّمهنََِّّخه وِي َّل َّٱَّتهَّجه َّقه

َّٱ
ه َُُّل  رِيدََُّّإِّنِ ََّّقهالهَّ ٢٦َّمِ

ُ
ن ََّّأ

ه
كهََّّأ نِكحه

ُ
ىإِح ََّّأ َِّهه ََّّنهته َّب َّٱَّده  ُ ه ََّّته نََّعه

ه
َّأ

َّ
 
ِنَّتهأ ج  ََِّّنهَّثهمه ََُّّجره ت ََّّفهإِن ََِّّحجه

ه
م َّأ رََّّتهَّمه ا ََِّّعنِدكه ََّّفهِمن ََّّاعهش  رِيدََُّّوهمه

ُ
ن ََّّأ

ه
َّأ

ُشق َّ
ه
لهي ََّّأ تهِجُدِن ََّّكه َّعه ا ََّّإِنَّسه َُّٱَّءهَّشه ُهَّلص  َّٱَّمِنهََّّّلل    ٢٧َّلِِح

 
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 (Syua’ib): “Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja delapan 
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati 
kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk 
orang-orang yang baik”.5 

 
Ayat di atas menerangkan bahwa ija>rah telah disyariatkan oleh umat 

Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan 

imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat 

yang dapat diterima oleh ayah tersebut. 

2. Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 233: 

 

و ََّّنهَِّضع َّيُر ََّّتَُّلِده َّوه َّل َّٱوهَّ۞
ه
ُهن َّله َّأ و ََّّده َِّحه  ُ ِ ََّّله  ُ مِله ادهََّّلِمهن َََّّكه ره

ه
نَّأ

ه
َّيُتِم ََّّأ

ةه َّٱ اعه َّوهََّّلر ضه ه و َّل َّٱََّعه ََُّّلُودَِّمه كِس ََُّّقُهن َّرِز ََّّۥله تُُهن َّوه ََِّّوه ع َّل َّٱب ََُّّروِفيَّمه ُفََّّله ل  َّتُكه
َّنهف َّ ََّّس  ا َُّوس ََّّإِل  هه ََّّعه ٓاَّله ةُ َّوه ََّّر َّتُضه اَِِّله ِهه َّ بِوهِله له و ََّّوه ََُّّلُود َّمه ََِّّۥل  ِه ِله َّبِوه ََّّۦ  ه َّوهَعه

اَّفهإِن ََّّلِكه َّذه ََّّلَُّمِث ََّّوهارِثَِّل َّٱ اده ره
ه
اًلََّّأ ََّّعهنَّفِصه اض  ان َّّمََِّّتهره اُور ََُّّهمه هشه ت ََّّوه َّفهله

                                                 
5 al-Qur’an, 28: 26-27. 
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لهي ََُّّجنهاحهَّ ا َّعه رهدت م ََِّّإَون ََّّهِمه
ه
نَّأ

ه
هس ََّّأ و ََّّا َِّضُعو َّته َّت

ه
ُكم َّله َّأ ََّّده َُّجنهاحهََّّفهله

لهي َّ م ََّّإِذهاَُّكم َّعه ل  ا ََّّتُمسه ََِّّتُمءهاتهي ََّّم  ع َّل َّٱب ُقوا َّٱوهََُّّروِف َّمه هَّٱَّت  ن ََّّا َّلهُمو َّع َّٱوهََّّّلل 
ه
َّأ

هَّٱ اَّّلل  لُونهَّتهع ََّّبِمه   ٢٣٣َّبهِصي ََّّمه
 

Artinya: “…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.6 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar dalam upah 

kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki 

agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 

menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi 

upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai 

maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang 

dalam pembayaran upah, upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah 

satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. 

3. As-Sunnah 

Di samping ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadi>th yang 

menegaskan tentang upah, hadi>th Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menegaskan: 

فَّ َعرَُقهُ  َأْعطُوا اأَلِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل َأنْ  َيَِ  

                                                 
6 al-Qur’an, 01: 233. 
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

“berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum 

keringatnya kering.” (H.R Ibn Ma>jah). No. 937.7 
 

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ija>rah disebutkan secara 

jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadi>th 

riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, yang artinya: “Dari Abu 

Sa’id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Barang siapa 

memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abd ar-

Razaq).8 

Allah هلالج لج memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh agama, seperti dalam hadith yang diriwayatkan Muslim, 

sebagai berikut, yang artinya: “Abu Hurayrah ra. Berkata, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda: “Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: 

seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia 

khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, 

dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan 

baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R Muslim).9 

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh ija>rah 

apabila dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa 

yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. Namun, dalam praktiknya tidak ada patokan jumlah 

                                                 
 7 Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet 1, 

Pustaka Amani, Jakarta, 1995, 361. 

 8 Ibid., 360. 

 9 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang 

Saleh),  cet pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), 695. 
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pengupahan kerja lembur, hanya memberikan upah Rp. 50.000 dalam 

sebulan sekali. Tetapi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan setiap 

empat bulan sekali gaji mereka naik.  

Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum sesuai dengan ketentuan 

fiqh ijarah.  Karena dalam Islam tidak diatur secara rinci aturan mengenai 

gaji karyawan kerja lembur, maka pengaturan sepenuhnya diserahkan 

kepada pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan 

Shari>’ah yang masih global.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1.  Di Toko Esge Ponorogo dalam praktiknya ada ketidakadilan dalam 

pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu 

selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama dua jam kerja, 

tetapi upah yang mereka terima sama. Dalam teori fiqh ija>rah harus 

adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Menurut fiqh ija>rah 

hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, standar pengupahan di 

Toko Esge Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi kelayakan, keadilan, 

kepantasan upah. Juga jika dilihat dalam peraturan upah minimum 

regional belum sesuai dengan gaji yang diperoleh karyawan, karna upah 

UMR di Ponorogo Rp. 1.763.2671, sedangkan upah karyawan plus upah 

lembur senilai Rp. 800.000. Dan sebaiknya sang majikan tidak 

membedakan jam kerja antar karyawan, yaitu dengan menambah jam 

kerja karyawan gelombang siang dengan masuk kerja lebih awal, guna 

menghindari perselisihan yang tidak diingankan.  

2.  Di Toko Esge Ponorogo dalam praktiknya tidak ada patokan jumlah 

pengupahan kerja lembur, hanya memberikan upah Rp. 50.000 dalam 

sebulan sekali. Tetapi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan setiap 

                                                 
1 Agus, “Daftar Gaji UMR Jatim Tahun 2019,” dalam hhtp://www.gajiumr.com/gaji-umr-

jawa-timur/, (diakses pada tanggal 15 April 2019, jam 09:15).  



61 

 

 

empat bulan sekali gaji mereka naik. Menurut tinjauan fiqh ija>rah apabila 

dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh 

karena itu, ketentuan tersebut belum sesuai dengan fiqh ija>rah.  Karena 

dalam Islam tidak di atur secara rinci aturan mengenai gaji karyawan 

kerja lembur, maka pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan Shari>’ah 

yang masih global.  

 

B. Saran  

1. Untuk menghindari perselisihan para karyawan karena rasa iri para 

karyawan yang diakibatkan ketidakadilan upah yang diberikan oleh 

majikan, maka majikan seharusnya majikan memberikan upah yang adil 

dan sesuai dengan pekerjaan para karyawan atau dengan menambah jam 

kerja karyawan gelombang siang dengan  masuk kerja lebih awal, guna 

menghindari perselisihan yang tidak diingankan. 

2. Supaya dalam menetapkan upah kerja lembur diberikan upah yang sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. 
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