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Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. 

Upah merupakan bagian terpenting dari suatu produksi, banyak terjadi konflik 

antara buruh dengan pengusaha karena kitidakadilan dalam pemberian upah. Ada 

banyak sistem ekonomi didunia yang dianut salah satunya yang paling 

berpengaruh dalam negara-negara maju yaitu sistem ekonomi kapitalis. Dalam 

menentukan upah sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada standar hidup yang 

paling minim. Berbeda dengan ekonomi Islam dalam menentukan upah tanpa 

dibatasi dengan batasan tertentu serta menjunjung tinggi keadilan.  

Dari sedikit ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak 

kaji, yaitu: (1).Bagaimana dasar  penetapan upah menurut sistem ekonomi islam 

dan sistem ekonomi kapitalis? (2).Bagaimana pembayaran upah menurut sistem 

ekonomi islam dan sistem ekonomi kapitalis? (3).Siapakah yang berhak dalam 

penetapan upah sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis? 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) karena penulis 

berupaya meneliti beberapa tokoh Islam seperti pemikiran Taqiyuddin an-

Nabhani, afzalur rahman. Zakiyudin Baidhawy. Sedangkan dari tokoh kapitalis 

bersumber dari Adam Smith yang dijelaskan oleh pemikiran WIM Poli, Antonio 

Gidden, Frans Magnis Suseno yang semuanya diambil dari sumber buku yang 

berkaitan dengan pemikirannya. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dalam 

skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan 

pendekatan analisis wacana. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menyusun data-data tentang pemikiran tokoh-tokoh Islam dan Kapitalis tentang 

konsep upah dan berbagai pemasalahan yang terkait, untuk kemudian 

menganalisisnya. Serta untuk kemudian dilakukan pemahaman kontekstual agar 

penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa.. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Sistem ekonomi 

Kapitalis menetapkan upah atas dasar pasar, sedangkan sisrtem ekonomi Islam 

menetapkan upah atas dasar kesepakatan. (2) Sistem ekonomi Kapitalis 

membayarkan upah sesuai kebutuhan yang paling minim, sedangkan sistem 

ekonomi Islam membayarkan sesuai dengan jasa yang diberikan dengan 

menimbang kelayakan kebutuhan hidup. (3) Sistem ekonomi Kapitalis yang 

menentukan upah adalah pasar, sistem ekonomi Islam yang menentukan upah 

adalah pemerintah dengan seorang ahli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dalam 

kebersamaan dengan manusia yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia 

yang memiliki makna dan nilai hidup. Makna dan nilai hidup tersebut hanya 

mungkin terjadi dalam konteks kebersamaan dengan manusia lain. Dengan 

kata lain bahwa makna dan nilai hidup akan tertuang secara nyata apabila 

manusia mengakui dan menerima eksistensi sesamanya. 

Hal ini juga senada dengan apa yang ada dalam Islam sebagai agama 

rah}matan lil ‘a>lami>n. Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan 

agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada 

dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan 

saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.
1
 

Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong (ta’a>wun), adalah 

sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan atasan yang di dalamnya 

juga termasuk sistem pengupahan (ujrah). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha 

kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf 

hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja. 

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang 

ketenaga kerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak 

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung: Mizzan,1994), 33. 
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jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok 

kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut 

aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi 

dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan 

dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Oleh 

karena sebab itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak 

memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara komprehensif.
2
 

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur 

sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita. Karena 

upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan 

dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan 

penghargaan manusia terhadap sesamanya. Dalam hal penghargaan, berarti 

bagaimana manusia memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam 

kehidupannya, atau bagaimana memahami keberagaman dalam masyarakat. 

Perspektif sederhana yang sering muncul dalam konteks ini adalah sesama 

manusia adalah sarana bagi kelangsungan hidup manusia, atau sebuah tujuan 

bagi masyarakat. Jika pengertian keberagaman kehidupan manusia sebagai 

sarana, maka sering kali manusia memperlakukan suatu masyarakat sebagai 

sebuah barang. 

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

                                                           
2
Abdul Hakim, Aspek Hukum Pengupahan (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2006), 
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perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan  

atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3
  Sedangkan upah menurut Islam 

adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk 

imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di 

akhirat (imbalan yang lebih baik).
4
 

Balasan upah gaji dan sejenisnya selalu terkait dengan pebicaraan 

mengenai tenaga kerja. Persoalan balasan sangat krusial karena menyangkut 

hak yang harus diterima oleh pekerja yang telah ditunaikan dan kewajiban 

majikan yang harus dibayarkan atas sejumlah pekerjaan yang telah diterima. 

Jangan sampai ada upah yang tak terbayar atau terbayar tapi tidak tepat 

waktu. Upah juga menyangkut berlangsungnya hubungan produksi. 

Kegagalan memenuhi domain ini dapat meganggu keseluruhan aktivitas 

perekonomian dan mengancam kehidupan. Banyak konflik industri terjadi 

karena faktor ketidakadilan upah.
5
 

Demikian pentingnya masalah ini al-Qur‟an mengupasnya dalam 

sebagian ayat-ayatnya, konsep tentang upah tercermin pada penggunaan kata 

ajr. Kata ini tersebut sebanyak 108 kali baik dala bentuk tunggal maupun 

jamak. Dari jumlah tersebut kita dapat membaginya dala dua kategori upah: 

pertama, hapir semua ayat menyebutkan kata ini dala hubungannya dengan 

balasan di akhirat. Beberapa ungkapan tentang balasan ahkirat antara lain 

                                                           
3
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1988), 15. 

4
 Tim Redaksi Hukum Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-Undangan RI Tentang 

Ketenagakerjaan (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 19. 
5
 Zakiyudin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme Konsep-Konsep Keadilan dalam 

Islam (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 104. 
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mencakup ajr „azim, ajr kabir, ajr ghayr mamnun, ajr hasan dan ajr karim. 

Kedua, hanya satu ayat yang secara ekplisit menyebutkan kata balasan/upah 

yang bersifat duniawi. Dimana kata ajr diikuti dengan al-dunya  sebagaimana 

dalam al-Qur‟an surat al-Ankabut 29:27: 

                      

  

Artinya: “Dan kami anugerahkan kepada ibrahim, ishaq dan ya‟kub, dan 
kami berikan kepadanya balasan (ajr) didunia” (Qs, al-Ankabut: 

27).
6
 

 

Dalam kaitannya dengan upah, tentunya berkaitan erat dengan 

sebuah sistem perekonomian yang dianut,  Perbedaan mendasar antara sebuah 

sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara 

sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang 

individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem 

lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem 

ekonomi di dunia berada diantara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor 

produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut 

mengatur produksi dan alokasi. 

Sebagaimana diketahui, ada banyak sistem ekonomi yang berlaku di 

dunia, diantaranya adalah sistem ekonomi kapitalis yang banyak digunakan 

                                                           
6 al-Qur‟an: 29: 27 
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oleh negara-negara maju.
7
 kapitalisme dapat mempunyai arti yang netral, 

yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki modal, dan dibolehkannya 

pemilik yang orang per orang itu menggunakan modalnya guna berbisnis 

dengan motif mencari laba. Yang diartikan berbisnis ialah ikut serta dalam 

produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dalam kehidupannya sehari-hari. kata “kapitalisme” juga sangat banyak 

digunakan orang dengan kandungan ideologi, yaitu bahwa kapital atau modal 

yang dimiliki oleh orang per orang selalu akan memperbesar dirinya dengan 

pemiliknya yang keserakahannya tidak mengenal batas. Dengan kapital yang 

dimilikinya dan keserakahannya yang tidak mengenal batas dan tidak 

mengenal etika, kapital dipakai sebagai kekuatan yang dahsyat untuk 

melakukan pemerasan terhadap manusia lainnya. Kapital juga dipakai sebagai 

kekuatan untuk melakukan pemerasan dan penghisapan kekayaan bangsa oleh 

bangsa yang memiliki kapital yang lebih besar. Sedikit kembali kepada 

sejarah bangsa Indonesia sendiri maka kita saksikan Vereenigde Oost 

Indische Compagnie atau VOC mengerahkan kapitalnya guna melakukan 

exploitation d‟lhomme par l‟homme terhadap manusia Indonesia, dan 

melakukan penghisapan terhadap kekayaan bangsa Indonesia. VOC bahkan 

tidak sekedar berdagang, tetapi mempunyai armada militer sendiri dalam 

memaksakan kehendaknya.
8
 

                                                           
7
 Canya Pramesti, Macam - Macam Sistem Ekonomi, dalam http://canyapramesthirm. 

blogspot.com/2013/04/macam-macam-sistem-ekonomi.html diakses 10 Oktober 2013. 
8 Kwik Kian Gie, Kapitalisme Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah dalam 

Perekonomian dan Bisnis, dalam http://kwikkiangie.com/v1/2013/02/kapiatlisme-mekanisme-

pasar-dan-peran-pemerintah-dalam-perekonomian-dan-bisnis/ di akses pada 12 Desember 2014 

http://kwikkiangie.com/v1/2013/02/kapiatlisme-mekanisme-pasar-dan-peran-pemerintah-dalam-perekonomian-dan-bisnis/
http://kwikkiangie.com/v1/2013/02/kapiatlisme-mekanisme-pasar-dan-peran-pemerintah-dalam-perekonomian-dan-bisnis/
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Ekonomi kapitalis ini dianggap menjadikan semakin mempertajam 

perbedaan sosial ketika yang kaya bertambah kaya sedangkan yang miskin 

semakin melarat. Doktrin anti negara (depolitisasi) yang dianut oleh Adam 

Smith dan para pengikutnya dianggap sebagai penganut aliran ekonomi 

liberalis-kapitalis. Di atas kertas sistem ekonomi ini tidak salah, tapi banyak 

yang menilai sistem ekonomi ini sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan 

terhadap sesama manusia. Apalagi di dalam negara yang hukumnya masih 

sangat lemah. Dalam hal ini buruh hanya dianggap sebagai alat produksi, dan 

fungsinya disamakan dengan mesin-mesin. 

 Dalam tingkatan upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

perbedaanya dalam kehidupan berbisnis, diantaranya mengacu pada bakat dan 

ketrampilan seorang pekerja. Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar 

atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan 

upah berbeda tingkatanya. Selain itu perbedaan upah yang timbul karena 

perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau 

kelambanan dalam bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktor lainya.
9
 

Mengenai perbedaan upah, Islam mengakui adanya berbagai tingkatan 

pekerja. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat 

yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. Adapun dalil yang dipergunakan 

sebagai landasan adalah firman Allah al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 32 

                
                                                           

9
 Muhammad Abdul Manan,  Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-Dasar 

Ekonomi Islam, ter. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Wakaf, 1993), 117. 
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Artinya:  Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari 

apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. (QS, an-Nisa>‟: 32).
 10
 

 

Didalam kapitalisme, kesenjangan pendapatan yang besar akhirnya 

diterima sebagai wajar dan tak terhidarkan. Kesamarataan ekonomi dan sosial 

kurang mendapat perhatian. Sedangkan tindak kedermawanan hanyalah ironi, 

sebab kesenjangan ekonomi yang merupakan ketidakadilan yang nyata, 

dirasionalisasi dengan argumen bahwa seorang yang telah melahirkan situasi 

ini merupakan kekuatan sosial yang perlu dan beranfaat.
11

 

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah seberapa besar 

seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaanya. Sebelum bicara lebih 

jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar 

pengupahan, yakni pertama, ada hubungan yang signifikan antara upah 

dengan perolehan laba. dan kedua, ada tindakan tidak maksimal dari pihak 

buruh jika upah tidak diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menjadi 

polemik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha. Kondisi kesejahteraan 

buruh yang sebagian besar belum memenuhi standar kebutuhan hidup 

                                                           
10

 Al-Qur‟an: 4: 32 
11

 Zakiyudin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme Konsep-Konsep Keadilan dalam 

Islam, 104. 
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minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang sangat tidak 

kondusif. Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya mutu 

keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta ditunjang 

kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang belum 

mempresentasikan kebutuhan buruh.
12

 

Oleh karena latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil 

penelitian yang berjudul ”Konsep Upah Menurut Ekonomi Islam dan 

Ekonomi Kapitalis” 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dasar  penetapan upah menurut sistem ekonomi islam dan 

sistem ekonomi kapitalis? 

2. Bagaimana pembayaran upah menurut sistem ekonomi islam dan 

sistem ekonomi kapitalis? 

3. Siapakah yang berhak dalam penetapan upah sistem ekonomi Islam 

dan ekonomi kapitalis? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat latar belakang dan pokok masalah di atas, maka 

penyusun skripsi bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan dasar  penetapan upah menurut sistem ekonomi islam dan 

sistem ekonomi kapitalis. 

2. Menjelaskan bagaimanakah cara pembayaran upah menurut sistem 

ekonomi islam dan sistem ekonomi kapitalis 

                                                           
12

Fufah, Sistem Pengupahan dalam Islam. http://fhufah.blogspot.com/2012/05/sistem-

pengupahan-dalam-islam-salah.html,   Diakses pada tanggal 19Agustus 2014 

http://fhufah.blogspot.com/2012/05/sistem-pengupahan-dalam-islam-salah.html,%20%20%20Diakses%20pada%20tanggal%2019Agustus
http://fhufah.blogspot.com/2012/05/sistem-pengupahan-dalam-islam-salah.html,%20%20%20Diakses%20pada%20tanggal%2019Agustus
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3. Menjelaskan siapa saja yang berhak menetapkan upah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

pengembangan kajian dan menambah khazanah pengetahuan pemikiran 

hukum Islam, khususnya bagi jurusan Syari‟ah Muamalah serta menjadi 

referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan 

muamalah, khususnya pemikiran ekonomi Islam tentang pengupahan dalam 

bermuamalah. Selain itu, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik 

perhatian peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa. 

2. Manfaat Praktik 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan upah menurut 

hukum Islam berdasarkan pemikiran para fuqaha‟ dan tokoh Islam, agar 

masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap persoalan 

konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis. Dan untuk menambah khazanah 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. 

E. Kajian Pustaka 
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Untuk menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu 

pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan 

dengan pelaksanaan upah dalam perjanjian kerja memang bukan untuk 

pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian dengan hal tersebut, diantara 

penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Skripsi dari Misgito “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo”. Yang 

menjelaskan Dalam prakteknya proses transaksi di pasar tersebut tidak 

menggunakan akad dengan jelas sehingga merugikan salah satu pihak baik 

buruh maupun klien, di samping itu upah yang mereka dapatkan tidak sesuai 

dengan tenaga yang mereka keluarkan, begitu juga sebaliknya ketika 

membawakan barang yang hanya sedikit namun meminta upah yang lebih 

banyak.
13

 

Selanjutnya skripsi dari Riyanto “Tinjauan Fiqih Terhadap Upah 

Pekerja Pengangkut Pohon Pinus Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo”. Yang menjelaskan majikan memberikan upahnya 

kepada pekerja ketika pekerjaanya sudah selesai. Biasanya mengenai besar 

kecilya upah ditentukan di awal, yaitu ketika terjadi kesepakatan antara 

majikan dan pekerja. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika majikan 

megalami kerugian dalam menjual pohon pinus upah pekerjanya dipotong. 

Padahal dalam kesepakatan awal tidak ada ketentuan bahwasannya ketika 

majikan mengalami kerugian upah pekerjanya akan dipotong. Hal ini 

                                                           
13

Misgito, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di 

Pasar Songgolangit Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012). 
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dianggap sangat merugikan pekerja tersebut, dan menjadi perbincangan 

masyarakat Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
14

 

Selanjutnya skripsi dari Fatkurahman “Penangguhan Pelaksanaan 

Upah Minimum Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Menurut Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi” ada tiga permasalahan yang dikaji 

dengan menggunakan perspektif hukum Islam, yaitu tata cara perundingan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum antara buruh/pekerja dan 

pengusaha, tata cara pembuktian ketidakmampuan perusahaan dan bentuk-

bentuk persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum.Jenis penelitian 

yang digunakan di sini adalah penelitian perpustakaan (library research). Data 

yang dikumpulkan melalui pembacaan dan kajian teks, dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa penangguhan pelaksanaan upah minimum 

dibolehkan menurut hukum Islam. Adapun tata cara perundingan antara 

buruh/pekerja dengan pengusaha dalam membahas penangguhan upah 

minimum adalah sudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena telah 

memenuhi rukun dan syarat ija>rah. Mengenai pembuktian ketidakmampuan 

perusahaan, hal ini sejalan dengan hukum Islam karena pengauditan laporan 

keuangan diserahkan kepada ahlinya (dalam hal ini adalah akuntan publik). 

Adapun tentang bentuk-bentuk persetujuan penangguhan pelaksanaan upah 

minimum, sudah memenuhi prinsip keadilan dalam Islam.Sebagaimana 

kesimpulan di atas, hendaknya para buruh/pekerja dan pengusaha sungguh-

                                                           
14

 Riyanto, Tinjauan Fiqih Terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus Di Desa 

Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012). 
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sungguh mematuhi semua aturan yang ada dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.231/Men/2003. 

Selain itu, hendaknya Gubernur harus cermat dalam memberikan persetujuan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum.
15

 

Skripsi Nur Janah” Yusuf Qardawi, Upah Buruh, Sewa Menyewa 

Tempat Tinggal” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum 

campur tangan pemerintah dalam transaksi sektor swasta upah buruh dan 

sewa menyewa tempat tinggal ditarik kesimpulan: Pertama, Yusuf Qardawi 

berpendapat bahwa negara/pemerintah mempunyai hak untuk membuat 

ketentuan-ketentuan yang mengikat sesuatu yang mubah. Dengan catatan jika 

dalam hal ini ada kemaslahatan yang kuat. Oleh karena itu, ia berhak 

melakukan campur tangan (intervensi) dalam melindungi, menjaga, dan 

menegakkan asas keadilan dalam pelaksanaan transaksi (termasuk penetapan 

upah buruh dan sewa menyewa tempat tinggal. Berdasarkan dalil; tanggung 

jawab pemerintah dalam Islam, prinsip keadilan yang harus ditegakkan 

pemerintah, pencapaian kemaslahatan dalam masyarakat dan negara; Kedua, 

Metode maslahah mursalah yang digunakan Yusuf Qardawi dalam 

pengambilan hukum tentang intervensi pemerintah dalam sektor swasta, 

dianggap sudah relevan dengan maslahah mursalah dalam syariat Islam, 

karena syarat-syarat dalam penggunaan metode ini telah terpenuhi. Meliputi 

syarat tentang sifat yang harus ada dalam maslahah, tujuan maslahah, serta 

                                                           
15

 Fatkurahman, Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Bagi Pengusaha Yang 

Tidak Mampu Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2012). 
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metode penentuan maslahah yang telah disesuaikan dengan peringkat 

maslahah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
16

 

Dari penelitian dan tulisan yang ada, belum terdapat karya ilmiyah 

yang membahas konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem 

ekonomi kapitalis. yang mana karya ilmiyah ini merupakan penerus dan 

pelengkap dari tulisan-tulisan yang pernah ada sebagai suatu penjabaran lebih 

lanjut mengenai konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem 

ekonomi kapitalis. 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-

sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah upah dalam konsep upah teori ekonomi 

kapitalis, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini bersifat 

deskriptif-analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan 

gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.
17

 Sedangkan analitik bersifat 

membentangkan fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.
18

 Hal ini 

                                                           
16

 Nur Janah, Yusuf Qardawi, Upah Buruh, Sewa Menyewa Tempat Tinggal (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, 2012). 
17

 Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian  Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 10. 
18

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 

104. 
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dimaksudkan untuk mengetahui persoalan yang diteliti secara gamblang 

dan terfokus. 

c. Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan sebagai bahan kajian dan telaah dalam 

penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah dan karya tulis lain 

yang memiliki relevansi dengan kajian ini. 

 Sumber Data Primer: 

1) Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; 

Perspektif Islam, terj. Moh }. Maghfur Wah}id, Surabaya: Risalah Gusti, 

1996. 

2) Afzalur Rahman, dengan bukunya yang berjudul Doktrin Ekonomi 

Islam jilid II yang diterbitkan oleh PT. Dana Bhakti Wakaf 

Yogyakarta. Tahun 1995. 

3) Zakiyudin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme Konsep-Konsep 

Keadilan dalam Islam, Yogyakarta: Resist Book, 2007. 

4) Franz Magnis Suseno, dengan judul Pemikiran Karl Marx dari 

Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 1999. 

5) Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, terj. 

Soeheba Kramadibrata , Jakarta: UII PRESS, 1986. 

6) W.I.M. Poli, Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi, 

Surabaya: Brilian Internasional,2010 Surabaya:Brilian Internasional, 

2010. 
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Sumber Data Sekunder: 

1) Abdul Khabir, Islam dan kapitalisme Relegia Vol. 13, No. 2, oktober 

2010.  

2) Supriyanto, Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian Jurnal 

Ekonomi dan Pendidikan, Vol 2, 2009.  

3) Hartono Hadikusumo, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama  

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1989. 

4) Abdul hakim, Aspek Hukum Pengupahan Bandung: PT Citra Aditiya 

Bakti,, 2006. 

5) Toha Haili, Hubungan Majikan dan Buruh, Jakarta: PT Renika Cipta, 

1991 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode 

pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

dari perkiraan.
19

 Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, 

majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data 

primer dan skunder. 

  

                                                           
19

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 158. 
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e. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan yang digunakan untuk menganalisa data dalam 

penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data-data 

kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles 

dan A. Michael Huberman, bahwa dalam pengolahan dan analisis data 

kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi
20

 yang 

ketiga hal tersebut bisa kita jelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

yang yang terkumpul. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi 

dan jika perlu menulis memo). Reduksi data/ proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun.
21

 

Penerapannya dalam skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan 

literatur-literatur tentang pemikiran konsep upah ekonomi kapitalis 

dan konsep upah ekonomi Islam, untuk kemudian membandingkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

                                                           
20

 Matthew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep 

Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16. 
21

 Ibid., 16-17. 
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dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Alur penting kedua dari kegiatan pengolahan data adalah 

penyajian data. Penyajian data yang baik dan memahamkan, baik yang 

berbentuk teks, naratif, maupun matrik, bagan dan yang lainnya, akan 

mempermudah bagi penarikan kesimpulan akhir. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Miles dan Hubeman, bahwa ”sebagaimana reduksi 

data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terlepas dari 

analisis”.22
 

Aplikasi penyajian data dalam skripsi ini diorientasikan dengan 

membandingkan konsep upah ekonomi kapitalis dan konsep upah 

ekonomi Islam yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang 

sedang terjadi, dan menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah 

benar ataukah perlu adanya analisis selanjutnya. 

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Kegiatan pengolahan dan analisis yang ketiga adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah 

mulai dilakukan semenjak pengumpulan, reduksi dan penyajian data, 

akan tetapi masih dalam bentuk terbuka, longgar dan skeptis, mula-

                                                           
22

 Ibid., 17-18. 
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mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar dengan kokoh, sehingga mencapai kesimpulan yang final.
23

 

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

membandingkan kedua konsep upah tersebut. Untuk kemudian 

menempatkan salinan kesimpulan dan temuan dari tinjauan tersebut 

dalam seperangkat data yang lain. 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang 

diperoleh dari suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan 

menjelaskan data yang terkumpul dari sumber.
24

 Dalam menganalisis data, 

penulis menggunakan analisis kualitatif berupa content analysis (analisis isi 

teks) atau deskripsi analisis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi. Penerapannya dalam skripsi ini dengan cara 

mengumpulkan dan menyusun data-data tentang konsep upah ekonomi 

kapitalis dan konsep upah ekonomi Islam dan berbagai pemasalahan yang 

terkait, untuk kemudian menganalisisnya. Serta untuk kemudian dilakukan 

pemahaman kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di 

ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain, yaitu 

dengan merelevansikan pemikiran tersebut dalam konteks keIslaman. 

Untuk menganalisanya, penulis menggunakan logika induktif 

yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta sejarah, peristiwa yang 

                                                           
23

 Ibid., 19. 
24

 Bisri, Model Penelitian Fiqih (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006), 185. 
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khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang 

sifatnya umum.
25

 Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum (generalisasi).26 

Aplikasinya dalam skripsi ini dengan mengabstraksi data yang 

menjadi pusat studi tentang permasalahan-permasalahan upah, yang 

bertumpu pada hasil tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar 

yang berbicara tentang tema pokok tersebut. Mulai dari fakta-fakta sejarah, 

peristiwa-peristiwa politik, masalah ekonomi serta segala yang terkait 

dengan tema tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum tentang perbandingan konsep upah ekonomi kapitalis dan konsep 

upah ekonomi Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab 

dan sub-sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan 

pembahasan. 

Bab pertama, Pendahuluan yang merupakan pola dasar yang 

menggambarkan seluruh penelitian ini yang memuat latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
25

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yoyakarta: Andi, 2004), 47. 
26

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57. 
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Bab kedua tinjauan umum tentang konsep upah dalam sistem 

ekonomi kapitalis, yang didalamnya membahas sejarah kemunculan ekonomi 

kapitalis, beberapa teori upah menurut sistem ekonomi kapitalis, pandangan 

tokoh mengenai konsep upah teori sistem ekonomi kapitalis. 

Bab ketiga pemikiran tentang konsep upah menurut sistem ekonomi 

Islam, yang didalamnya membahas dasar hukum yang digunakan dalam 

penetapan upah dalam sistem ekonomi Islam, pandangan tokoh Islam 

mengenai konsep upah. 

Bab keempat analisis komparatif pandangan upah sistem ekonomi 

Islam dan sistem ekonomi kapitalis, yang didalamnya perbandingan teori 

konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan konsep upah sistem ekonomi 

kapitalis. 

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dan pokok 

masalah yang dirumuskan, serta memuat saran-saran demi kemajuan 

bersama. 
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BAB  II 

KONSEP UPAH DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS 

 

A. Sejarah Kemunculan Ekonomi Kapitalis dan Perkembangannya 

1. Sejarah 

Kapitalisme berasal dari asal kata capital yaitu berarti modal, yang 

diartikan sebagai alat produksi misal tanah dan uang. Sedangkan kata isme 

berarti paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik 

yang cenderung kearah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa 

gangguan kerajaan. Dalam kata lain kapitalisme adalah suatu paham atau 

ajaran mengenai segala sesuatu yang berhunbungan dengan modal atau 

uang. Sistem kapitalisme sepenuhnya memihak dan menguntungkan 

pihak-pihak pribadi kaum bisnis swasta. Seluruh keputusan-keputusan 

yang menyangkut bidang produksi baik itu alam dan tenaga kerja di 

kendalikan oleh pemilik dan di arahkan untuk mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya.
27

Pemikiran kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi 

yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan 

hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. 

Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia 

terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan 

kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia.
28

 

 

                                                           
27

 Nur Salim, Sejarah Kapitalisme, dalam http://reeqhelicious.wordpress.com/ 

2008/04/12/sejarah-kapitalisme, diakses 03 Agustus 2014. 
28

 Ibid. 
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Pada mulanya kapitalisme berkembang sejak abad XI, ketika 

perdagangan internasional mulai dilakukan. Setelah revolusi industri pada 

abad XIX, kapitalisme merupakan sistem ekonomi paling menonjol di 

negara-negara barat, sistem tersebut kemudian membentuk sistem 

ekonomi dunia. Dalam memahami sejarah pertumbuhan dan 

perkembangan kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari pembahasan 

mengenai kebangkitan pola produksi kapitalis dan transisi dari feodalisme 

ke kapitalisme.
29

 

Hancurnya feodalisme dan perkembangan awal dari kapitalisme, 

terikat dengan tumbuhnya kota-kota. Marx menekankan pentingnya 

munculnya gerakan-gerakan didalam kota didalam abad kedua belas, yang 

mempunyai sifat “Revolusioner,” dan sebagai hasil gerakan-gerakan ini, 

masyarakat perkotaan akhirnya memperoleh suatu otonomi administratif 

yang tinggi tingkatanya. Sebagaimana halnya dengan zaman kuno, 

perkembangan dipusat-pusat perkotaan berjalan bersama-sama dengan 

pembentukan awal dagang dan modal para lintah darat, dan suatu sistem 

moneter, yang digunakan oleh mereka bagi perdagangan dan peribaan, 

sistem ini memperbaiki berperilaku sebagai suatu kekuatan yang 

meruntuhkan sistem yang berlandaskan pertanian. Disamping mungkin 

ada beberapa kota yang tetap ada sejak kekaisaran romawi, tetapi 

perkembangan pusat-pusat perkotaan menjadi pusat perdagangan dan 

                                                           
29

Abdul Khabir, Islam dan Kapitalisme (Relegia Vol. 13, No. 2, oktober 2010), 234. 
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kerajinan yang kaya raya, baru diabad kedua belas pusat-pusat tersebut 

dihuni oleh budak-budak yang telah merdeka.
30

 

Pada abad ke empat belas, perbudakan di Inggris benar-benar 

hilang. Walaupun pada waktu itu telah terdapat permulaan produk si 

kapitalis di Italia, dan di Inggris abad ke lima belas, namun jangkauan 

produksi kapitalis itu masih sangat terbatas. Proses ini terjadi pada periode 

yang berbeda-beda, dengan berbagai cara dan diberbagai negeri dan Marx 

memusatkan perhatiannya tentang hal ini di Inggris, dimana proses ini 

tampak dalam (bentuk klasik). Di Inggris tranformasi petani merdeka 

menjadi buruh menerima upah mulai dengan sungguh-sungguh pada abad 

kelima belas. Di saat itulah peperangan antar golongan feodal 

mengakibatkan penurunannya sumber-sumber kekayaan si bangsawan.
31

 

Karl Marx sangat mengagumi prestasi-prestasi borjuisasi, kelas 

yang mengembangkan kapitalisme. Dalam manifesto komunis ia menulis: 

“selama kekuasaannya yang baru seratus tahun kelas borjuisasi telah 

menciptakan tenaga-tenaga produktif yang lebih meluas dan lebih raksasa 

dari pada yang telah diciptakan oleh semua generasi terdahulu sekaligus. 

Penguasaan kekuatan-kekuatan alam, mesin-mesin, penerapan ilmu kimia 

pada industri dan pertanian, pelayaran kapal uap, kereta api, telegraf 

listrik, pembukaan tanah berapa benua umtuk penggarapan, pelurusan 

sungai agar dapat dilayari, pertambahan penduduk yang menajubkan” 

industri besar telah menciptakan pasar dunia yang telah dipersiapkannya 

                                                           
30

 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosialis Modern (Jakarta: UI-PRES 1985), 

37. 
31

 Ibid., 38-39. 
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dengan penemuan Amerika. Pasar dunia telah mengembangkan 

perdagangan, pelayaran, dan perhubungan didataran secara luas. 

Karl Marx tidak hanya mengagumi prestasi borjuisasi, ia juga 

menilainya lebih jujur daripada feodalisme sebelumnya. Zaman feodal 

memang penuh dengan nilai-nilai suci dan luhur, dengan sikap dan adat 

seperti kerukunan, kegotong-royongan, dan penghormatan terhadap raja 

atau bangsawan, dengan tatanan sosial dimana kedudukan diatas dan 

dibawah dianggap sesuatu yang adiduniawi. Padahal, itulah implikasi 

Marx, segala macam hubungan, tatanan sikap, perasaan, upacara, dan 

norma feodal itu sebenarnya tidak lebih dari pada selubung suci yang 

menutup-nutupi ekploitasi kelas-kelas feodal atas terhadap kelas-kelas 

bawah. Dibelakang perasaan sungkan dan hormat masyarakat terhadap raja 

serta kepercayaannya akan kebaikannya tersembunyilah kerakusan kelas-

kelas atas yang hidup dari pkerjaan rakyat. Nilai-nilai feodal tidak lebih 

dari selubung ideologis kenyataan bahwa masyarakat feodal adalah 

masyarakat berdasarkan penghisapan manusia atas manusia.
32

 

Menurut marx, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang 

memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produktif vital, 

yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Marx 

menyebut kaum individu ini sebagai kaum borjuis, kaum borjuis 

memperkerjakan kelompok orang yang disebut proktar. Golongan proktar 

ini memproduksi barang-barang yang oleh kaum kapitalis kemudian dijual 

                                                           
32

Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx Dari Utopis Keperselisihan Revisionisme 
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di pasar untuk mencari keuntungan. Para kapitalis tersebut memperoleh 

keuntungan karena membayar buruh (proktar) kurang dari nilai murni 

barang-barang yang dihasilkan.  Adam Smith mengemukakan teori tentang 

nilai, teori ini tidak dapat dilepaskan dari asumsinya tentang berlakunya 

hukum alam yang sempurna. Perlu diperhatikan bahwa kata nilai 

mengandung dua pengertian yang berbeda. Dengan nilai kadang-kadang 

dimaksudkan kegunaan suatu barang itu untuk dipertukarkan dengan 

barang lainya oleh pemilik barang tersebut. Pengertian yang pertama dapat 

dinamakan value in use (nilai pakai) dan yang kedua value in exchange 

(nilai tukar). Barang-barang yang tinggi nilai pakainya sering rendah atau 

tidak mempunyai nilai tukar. Sebaliknya yang tinggi nilai tukarnya sering 

rendah atau tidak mempunyai nilai pakai.
33

  

Harga sebenarnya dari semua barang, yaitu apa yang harus 

dikorbankan oleh orang yang membutuhkan untuk memperolehnya, adalah 

susah payahnya untuk memperolehnya. Nilai segala sesuatu yang dimiliki 

seseorang, yang hendak dilepaskanya untuk memperoleh barang lain, 

adalah susah payahnya yang tidak perlu dialaminya, yang dapat 

dibebankan kepada orang lain. Apa yang dibeli dengan uang atau barang 

diperoleh dengan sejumlah tenaga kerja kita sendiri yang dikorbankan 

untuk memperolehnya. Uang atau barang-barang tersebut membebaskan 

kita dari sejumlah susah-payah. Uang atau barang yang digunakan untuk 

memperoleh barang lain yang mengandung sejumlah tenaga kerja yang 
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 W.I.M Poli, Tongak-Tongak Sejarah Pemikiran Ekonomi (Surabaya: Brilian 
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sama nilainya dengan barang yang diperoleh. Analisis Adam Smith 

tentang nilai dihubungkan dengan tiga komponen yang membentuknya, 

yaitu: upah, laba, dan bunga tanah yang diterima kelompok yang ada 

dalam masyarakat. Terdapat tiga kelompok masyarakat yang terlibat 

dalam produksi nasional, yaitu pemilik tenaga kerja, pemilik modal, dan 

pemilik lahan pertanian. Upah dibayarkan kepada pemilik tenaga kerja 

yang sudah menyumbangkan tenaganya untuk produksi nasional, laba 

kepada pemilik modal, dan bunga tanah kepada lahan pertanian.
34

 

2. Perkembangan ekonomi kapitalis 

Dalam perkembangannya Sistem ekonomi kapitalis yang 

sepenuhnya menganut hukum pasar. Adam Smith berpendapat dalam 

bukunya “Wealth of Nations” adalah mekanisme pasar yang bekerja 

sebagai mesin, yang akhirnya membentuk pendapatan nasional, yang 

menjadi kemakmuran bangsa. Seperti pendapat Adam Smith: 

Sebagaimana setiap individu, maka, mengusahakan sebanyak apa 

yang ia bisa sehingga ia bisa menggunakan modal miliknya dalam 

mendukung insutri dalam negeri, dan juga untuk mengarahkan 

industri yang produksinya mungkin merupakan nilai terbesar, 

setiap individu buruh yang diperlukan untuk memasang nilai yang 

tepat dari masyarakat sebaik yang ia bisa. Dia secara umum tidak 

mempromosikannya untuk kepentingan publik, tidak juga tau 

sebanyak apa dia mempromosikannya. Dengan memprefrensikan 

dukungan dari dalam negeri ke industri asing, dia bertujuan hanya 

untuk keamanan dirinya sendiri, dan dengan mengarahkan industri 

tersebut dalam sikap di mana produksinya merupakan nilai 

terbesarnya, dia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, dan 

dia dalam hal ini, seperti kasus lainnya, dipandu oleh tangan-

tangan tak terlihat untuk menghasilkan sebuah akhir di mana akhir 

                                                           
34

 Ibid., 80. 



28 

 

 

 

tersebut bukan bagian dari tujuannya. Tidak juga selalu merupakan 

yang lebih buruk bagi masyarakat yang mana hal tersebut bukan 

merupakan bagian darinya. Dengan mengejar keuntungan dirinya 

sendiri secara berkala dia secara teratur menghasilkan apa yang 

berakibat bagi masyarakat lebih dari yang ia perkirakan akan 

hasilnya. Saya tidak pernah bertemu banyak kebaikan yang terjadi 

dengan siapapun yang berdagang dalam barang publik. Ini 

merupakan emosi yang kuat, sebenarnya, tidak begitu umum di 

antara para pedagang, dan sangat sedikit kata-kata yang bisa 

digunakan untuk meyakinkan tidak melakukan hal tersebut pada 

mereka.
35

 

 

 Mekanisme itu berjalan seakan-akan oleh sebuah tangan yang 

tidak kelihatan, yang dinamakan Invisible hand. Menurut Adam Smith 

dalam bukunya yang telah diterjemahkan
36

: 

Kita tidak mengharapkan makan malam kita disediakan oleh 

kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, 

melainkan perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. 

Kita tidak berbicara tentang sifat kemanusiaanya kepada orang lain 

melainkan tentang cinta mereka terhadap dirinya sendiri dan kita 

tidak pernah bicara kepada mereka tentang kebutuhan kita sendiri 

melainkan tentang keuntungan mereka
37

. 

 

Di sini jelas bahwa ekonomi kapitalis beranggapan bahwa cinta 

kepada diri sendiri menjadi dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Semua hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

hidupnya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan terhadap dirinya 

sendiri. Rutinitas manusia dalam pemenuhan kebutuhannya akan 

menciptakan gesekan (kohesifitas) dengan rutinitas individu yang lain, 

karena mereka bekerja sesuai kebutuhan dan keuntunganya sendiri dan 
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kecenderungan individualis dalam kehidupan sosialnya. Sesuai dengan 

ungkapan Adam Smith: 

Sesungguhnya setiap orang pada umumnya tidak bermaksud untuk 

meningkatkan pemenuhan kepentingan masyarakat, dan juga tidak 

tahu seberapa banyak ia dapat meningkatkannya. Ia hanya 

memperhatikan keuntungan sendiri, dan dalam hal ini, seperti juga 

dalam banyak hal lain, ia dituntun oleh sebuah tangan yang tidak 

kelihatan untuk meningkatkan pencapaian sesuatu tujuan yang 

sebenarnya berada diluar rencananya
38

. 

 

Kritik Karl Marx mengenai kondisi kapitalisme ada dua hal, 

asumsi yang pertama diakibatkan oleh semua bentuk ekonomi. Para ahli 

ekonomi bertolak dari dasar pikiran ekonomi pertukaran dan adanya milik 

pribadi. Usaha mencari dan mengejar keuntungan dilihat mereka sebagai 

sifat-sifat alamiah manusia. Asumsi yang kedua yang keliru dari para ahli 

ekonomi, adalah bahwa hanya pola-pola hubungan ekonomi yang murni 

saja yang bisa ditangani secara teoritis. Para ahli ekonomi bicara tentang 

kapital, komoditi, harga dan seterusnya, seolah-olah kata-kata ini 

mempunyai jiwa sendiri diluar pengaruh penanganan manusia. Jelas hal ini 

tidak demikian. Misalnya saja, mata uang adalah objek. Fisik dan dalam 

makna ini, keberadaannya terlepas dari pengaruh manusia. Padahal mata 

uang baru menjadi   “uang” sepanjang benda itu membentuk suatu unsur 

didalam suatu perangkat tertentu dari pola-pola hubungan sosial. Namun 

para ahli ekonomi mencoba menyederhanakan segala-galanya menjadi 
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ekonomis dan menjauhkan apa pun yang tidak bisa ditangani dalam rangka 

ini.
39

 

Kapitalisme didirikan diatas suatu pembagian kelas antara 

proletariat atau kelas buruh marginal disatu pihak dan borjuis, kelas 

kapitalis di lain pihak. Kelas-kelas ini bertentangan secara endemis dalam 

segi pembagian hasil produksi industri, upah disatu pihak dan laba dilain 

pihak, ditentukan oleh perjuangan pahit antara pemilik modal dan buruh 

suatu pola hubungan dimana orang yang memiliki modal secara mudah 

akan dominan.
40

 

Analisis keterasingan didalam produksi kapitalis, buatan Marx, 

bertolak dari suatu fakta ekonomi kontemporer, yang merupakan suatu 

pernyataan dini dari suatu tema yang dikembangkan kemudian secara 

terperinci didalam kapital: fakta bahwa makin maju kapitalisme, akan 

semakin miskin pula si buruh. Kekayaan melimpah yang memungkinkan 

cara-cara produksi kapitalis, ditunjang oleh pemilik tanah dan pemilik 

modal. Akan tetapi pemisahan antara siburuh dan hasil kerjanya ini, bukan 

sekedar merupakan masalah perampasan benda yang sebetulnya 

merupakan hak si buruh. Yang menjadi pokok pembahasan Marx, ialah 

bahwa didalam kapitalisme obyek-obyek materiil yang diproduksi 

disejajarkan dengan siburuh itu sendiri, tepat sebagaimana halnya kalau 

barang-barang itu berada pada tingkat teoritis murni dalam disiplin 

ekonomi politik. Si buruh bahkan menjadi komoditi yang lebih murah 
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dengan semakin banyaknya barang-barang yang dihasilkan. Devaluasi 

dunia manusia meningkat secara langsung dalam kaitanya dengan 

meningkatnya nilai dunia benda. Hal ini melibatkan suatu distorsi 

(memutar balikkan fakta) dari apa yang disebut Marx “objektivikasi” 

melalui pekerjaan, si buruh bertindak untuk merubah sifat alam: 

produksinya merupakan hasil dari interaksi dengan dunia luar, selama ia 

yang mengaturnya. Akan tetapi dibawah kapitalisme, si buruh (subyek, 

pencipta) telah membaur dengan produksinya (obyek).
41

 

Dalam pola produksi modern, yang bekerja adalah buruh-buruh 

perusahaan. Majikan sebagai pemilik perusahaan yang menikmati seluruh 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara itu tenaga para 

buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi. 

dalam teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan 

maksimum, maka caranya adalah dengan menekan biaya produksi. dengan 

demikian, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang sangat dzalim 

terhadap kaum buruh dan menjadi surga bagi para kapitalis.
42

 Dalam 

bukunya Max Weber yang diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, salah 

satu sarana teknis yang dipakai majikan modern supaya memperoleh nilai 

upah yang besar dari pekerjaanya adalah kerja borongan. Dalam pertanian, 

misalnya, pengumpulan-pengumpulan panen adalah suatu kasus yang 

memerlukan kerja yang paling padat karya, karena iklim tidak menentu, 

batas antara keuntungan besar dan kerugian besar mungkin tergantung 
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pada kecepatan dalam memanen. Jadi suatu sistem kerja borongan sudah 

hampir merata disini. Dan usaha-usaha telah berkali-kali dilakukan, 

dengan meningkatkan upah borongan para pekerja, sehingga memberi 

kesempatan untuk menaikkan pendapatan bagi buruh sangat tinggi, 

sehingga menggugah minat mereka meningkatkan efesiensi.
43

Dari 

penjelasan diatas bahwasannya strategi untuk meningkatkan upah buruh 

adalah dengan adanya sistem kerja borongan. 

Dalam ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan 

sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar 

akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil 

yang sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang 

perbedaan diantara golongan kaya bertambah kaya dan yang miskin 

bertambah miskin.
44

 

Salah satu sistem perekonomian yang ada didunia ini adalah sistem 

ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi dimana kekayaan produktif 

terutama dimiliki secara pribadi dan pruduksi terutama untuk penjualan. 

Tujuan dari pemilikan pribadi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu 

keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan pruduktif. 

Pemilikan, usaha bebas dan produksi untuk pasar, mencari keuntungan 

tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Semua ini ikut menentukan segala 

aspek dalam masyarakat dan segala aspek kehidupan dan kebudayaan 
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manusia. Ini sangat jelas dan motif mencari keuntungan, bersama-sama 

dengan lembaga warisan dan dipupuk oleh hukum perjanjian, merupakan 

mesin kapitalisme yang besar; memang merupakan pendorong ekonomi 

yang besar dalam sejarah sampai saat ini. 

B. Konsep Upah Menurut Ekonomi Kapitalis 

1. Dasar penetapan upah 

Dalam sistem ekonomi kapitalis dasar penetapan upah adalah 

disesuaikan dengan hukum pasar. Tenaga kerja buruh dinilai persis seperti 

barang yang dijual dipasar, si buruh menjual tenaga kerjanya kepada 

seseorang yang mau membelinya.
45

 Dalam pandangan Smith buruh 

sendirilah yang (sebenarnya) membuat nilai suatu barang. Pada 

masyarakat kapitalis, peran manusia hanya sebagai sekrup kecil di tengah 

raksasa mesin produksi. Proses produksi sangat dominan terhadap peran 

manusia, bukan sebalikya. Oleh karena itulah, tenaga kerja manusia tidak 

lebih dari sebuah komoditas. Tidak aneh, bila kapitalis membeli tenaga 

kerja bukan sebagai manusia melainkan sebagai jumlah jam kerja dari 

sebuah “barang” yang kebetulan berbentuk manusia.
46

 

Menurut Chapra, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang secara 

jelas ditandai oleh berkuasanya “capital”. Ciri utama dari sistem 

kapitalisme ini tidak adanya perencanan ekonomi yang tersentral. Harga 

pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang 
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diproduksi tidak ditentukan oleh pemerintah. Semua ditentukan oleh 

mekanisme pasar.
47

 

Adam Smith juga memperhatikan keadaan perkembangan ekonomi 

sebagai suatu keseluruhan, apakah sedang berkembang, stagnan, atau 

menurun. Dalam hal upah, tingkatanya ditentukan oleh sejumlah faktor 

yang relevan dengan pekerjaan tertentu: tingkat kecakapan pekerja, 

sebaran geografis tenaga kerja, lamanya waktu yang digunakan untuk 

bekerja, jenis-jenis pekerjaan yang tersedia dan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, dan sebagainya.
48

 

Pemikiran Adam Smith mengenai upah menjadi landasan teori 

upah yang dikembangkan oleh Ricardo. Pokok pemikirannya adalah nilai 

dan harga barang bersumber pada pekerjaan tenaga manusia. Menurutnya 

tingkat upah sebagai timbal jasa bagi tenaga kerja deperlukan hannya 

untuk mempertahankan dan melanjutkan tenaga kerja, tidak kurang tidak 

lebih. Inilah yang disebut hukum besi yang menjadi dasar teori upah 

Ricardo.
49

 

Dalam kondisi normal majikan akan memberikan upah yang sesuai 

dengan upah minimum, tetapi bila dalam keadaan penawaran buruh 

meningkat maka majikan akan memberikan upah dibawah upah yang 

sesuai, jadi upah pun menurun. Begitupun sebaliknya upah akan kembali 

pada upah yang sesuai jika penawaran buruh menurun. 
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Menurut Franz Magnis Suseno, kekhasan sistem ekonomi kapitalis 

dibandingkan sistem produksi sebelumnya. Dari segi proses, kapitalisme 

adalah sistem ekonomi yang hanya mengakui satu hukum: hukum tawar-

menawar dipasar. Jadi kapitalisme adalah ekonomi yang bebas. Bebas dari 

berbagai pembatasan barang dipasar manapun, bebas dari pembatasan 

produksi (orang bebas mengerjakan dan memproduksi apa pun yang 

dikehendakinya), bebas dari pembatasan tenaga kerja (orang boleh 

mencari pekerjaan dimana pun, ia tidak terikat pada desa atau tempat 

kerjanya). Yang menentukan semata-mata keuntungan yang lebih besar.
50

 

Menyinggung Kebebasan sistem ekonomi kapitalis diatas, dalam 

bukunya karya Smith “Wealth of Nations” yang telah diterjemahkan oleh 

W.I.M Poli Adam Smith mengatakan: 

Sepanjang ia tidak melanggar hukum dan keadilan, setiap orang 

dibiarkan bebas untuk mencapai tujuannya dengan caranya sendiri, 

dan menggunakan tenaga kerja dan modalnya dalam persaingan 

dengan setiap orang atau sejumlah orang lainnya
51

. 

 

Dari pendapat diatas, kaum kapitalis memandang bahwa kebebasan 

merupakan kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara 

dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan 

pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yg 

menggambarkan kehormatan kemanusiaan. 
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Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa dasar penetapan 

upah ekonomi kapitalis adalah pasar, semua diserahkan sepenuhnya 

kepada pasar. Didalam mekanisme pasar terdapat hukum alam yang 

menjadi penyeimbang antara permintaan dengan penawaran upah. 

2. Mekanisme pembayaran Upah 

Kapitalisme membenarkan dirinya bahwa, pertama kapitalisme 

adalah sistem-ekonomis yang tidak mengenal privilese, yang 

memperlakukan setiap orang sama, yang menghormati kebebasan 

siapapun yang mau berusaha untuk maju dan memberikan imbalan atas 

prestasi. Kedua, secara formal kapitalisme menjaga keadilan karena ia 

membayar upah yang cukup agar tenaga kerja yang dihabiskan dalam 

pekerjaan bagi kapitalis dapat dikembalikan. Prinsip kapitalisme adalah 

pertukaran nilai yang sama (exchange of equivalents).
52

 Dalam sistem 

ekonomi kapitalis seorang buruh diberikan upah yang wajar. Upah yang 

wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, 

yaitu biaya hidup dengan batas minimum.
53

 

Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah suatu sistem produksi 

komoditi. Didalam sistem kapitalis para produsen tidak hanya 

memproduksi bagi diri mereka sendiri maupun bagi individu-individu 

yang dekat dengan mereka. Tetapi kapitalisme melibatkan pasar 

pertukaran yang mencakup nasional bahkan internasional. Setiap komoditi 
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mempunyai dua sifat ganda yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Dengan 

demikian setiap objek terlepas apakah objek itu komoditi atau bukan, 

hanya bisa mempunyai nilai selama tenaga kerja manusia telah 

dikembangkan untuk memproduksinya. Inilah inti dari proposisi yang 

dikemukakan oleh teori tenaga kerja mengenai nilai. Kapitalisme 

merupakan suatu sistem yang jauh lebih dapat bersifat dapat berubah-ubah 

daripada sistem apa pun yang mendahuluinya, dan menuntut mobilitas 

yang tinggi dari tenaga kerja, serta bisa disesuaikan dengan jenis-jenis 

pekerjaan yang berlainan. Didalam kapitalisme untuk menghitung nilai 

tukar tenaga kerja buruh diukur berdasarkan kesatuan waktu bekerja.
54

 

Sesuai dengan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa upah 

ekonomi kapitalis dibayarkan sesuai nilai tenaga kerja buruh, bukan 

disesuaikan dengan banyaknya komoditi atau barang yang dihasilkan oleh 

kapitalis.  

3. Otoritas penentu Upah 

Menurut Adam Smith kebijaksanaan Laissez Faire atau sistem 

mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi 

yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Kebijaksanaan Laissez Faire 

adalah suatu kebijaksanaan yang sifatnya memberikan kebebasan yang 

maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan 

kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan Pemerintah 

dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang demikian dinamakan juga 
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sistem mekanisme pasar atau sistem pasar bebas.
55

 Pendapat ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan 

kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut akan 

menciptakan dorongan kuat untuk mengambil resiko dan bekerja keras. 

Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan 

menekan perusahaan. 

Di negara yang menganut faham kapitalis negara tidak mempunyai 

hak dalam menetapkan upah, semuanya diserahkan pada anggota 

masyarakatnya. seperti apa yang dijelaskan Adam Smith: 

Dibawah sistem kebebasan yang alamiah, pemerintah hanya 

mempunyai tiga tugas untuk diperhatikan. Sesungguhnya ketiga 

tugas tersebut jelas dan dapat dipahami semua orang: yang 

pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan 

dari masyarakat lainnya, kedua, sejauh mungki melindungi setiap 

anggota masyarakat dari penindasan oleh anggota masyarakat 

lainnya atau tugas untuk menciptakan suatu administrasi yang adil. 

dan ketiga, tugas menciptakan dan mempertahankan pekerjaan 

umum tertentu yang tidak pernah menjadi kepentingan seseorang 

atau sejumlah orang untuk melaksanakan dan mempertahankannya, 

karena biaya yang besar dari keuntungan yang dihasilkannya. 

Biasanya didalam masyarakat yang besar, kegunaan yang diperoleh 

melalui tindakan pemerintah lebih besar dari biaya yang 

dikeluarkan.
56

  

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa Pemerintah sama 

sekali dibebaskan dari tugas yang pasti tidak dapat dilaksanakannya, yaitu 

menetapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh oleh para anggota 

masyarakat agar tindakanya menunjang peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat. Karena ketidakmampuan tersebut, kebijakan pemerintah 

menjadi terbatas pada hal-hal yang tidak dapat dilakukan para anggota 

masyarakat secara individual
57

. Pandangan ini mempunyai pengertian 

bahwa  kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan 

ekonomi kapitalis yang dianggap akan berjalan kearah kemakmuran.  

Didalam mekanisme pasar Adam Smith meyakini berlakunya 

doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap 

orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang 

sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi 

keuntungannya sendiri. Menurutnya, setiap orang jika dibiarkan bebas 

akan berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri, karena itu jika 

semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka 

secara agregat. Adam Smith pada dasarnya menentang setiap campur 

tangan Pemerintah dalam industri maupun perdagangan. Ia penganut 

paham bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas ”dalam aktivitas 

kegiatan ekonomi. Dengan kebijaksanaan pasar bebas, yaitu terwujudnya 

pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju 

keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan 

kesejahteraan nasional.
58

 

Menurut Ricardo, kapitalisme akan tetap ada sampai kiamat karena 

kapitalisme merupakan satu-satunya tatanan ekonomi yang cocok dengan 

karakter manusia. Sekalipun dengan sistem ini ada yang dirugikan, namun 
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tidak bisa disangkal bahwa kapitalisme memproduksi kekayaan yang 

paling banyak.
59

 

Mengingat karakter manusia yang mempunyai keinginan yang 

tidak terbatas dalam pemenuhan hidupnya dan diberi kebebasan 

sepenuhnya dalam kapitalisme maka akan terjadi persaingan. Demi 

persaingan, produktivitas produksi harus harus ditingkatkan terus-

menerus. Artinya biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga 

hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang 

terhadap hasil produksi saingan. Akhirnya tinggal dua kelas sosial saja: 

para pemilik modal yang jumlahnya sedikit dan modalnya amat banyak, 

dan kelas buruh. Untuk menekan biaya produksi, para pemilik modal 

niscaya akan terus menekan upah dan imbalan kerja kaum buruh agar daya 

saing mereka ditingkatkan.
60

 

Selanjutnya prinsip keadilan kapitalis adalah pertukaran nilai yang 

sama yaitu pertukaran nilai upah yang cukup dengan nilai tenaga kerja 

yang dihabiskan.
61

 Menurut kapitalis dengan adanya nilai pertukaran 

tersebut mampu memberikan rasa keadilan terhadap buruh. 

Adam Smith hanya mengakui prinsip keadilan komutatif, 

menurutnya keadilan komulatif adalah tidak merugikan dan melukai orang 

lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik 

menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Pertama, keadilan 
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tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut 

pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, 

pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status 

sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah 

wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri 

wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya 

dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan 

sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip 

ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan yang sama 

didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.
62

 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa otoritas penentu 

upah sepenuhnya dikembalikan ke pasar, pemerintah dilarang ikut campur 

dalam penentuan upah. Upah akan berada pada posisi keadilan seiring 

dengan berjalannya pasar, hukum pasar akan berlaku dengan sendirinya 

sesuai dengan hukum alam. 
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BAB III 

KONSEP UPAH MENURUT EKONOMI ISLAM 

 

 

A. Pengertian Upah dalam Islam 

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru 

yang berarti „iwa >d (ganti), oleh sebab itu al-thawwa >b (pahala) dinamai 

juga al-ajr atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan 

sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.
63

 

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ija >rah sebagaimana 

perjanjian kerja, menurut bahasa ija >rah berarti upah atau ganti atau 

imbalan, karena itu lafadz ija >rah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan 

atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Dalam arti luas, ija >rah 

bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan 

memerikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan 

menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari benda itu sendiri. 

Kelompok H}ana>fiyyah mengartikan ija>rah dengan akad yang berisi 

pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan 

pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula 

disebutkan bahwa ija >rah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan 

manfaat sesuatu dengan jalan penggangtian.
64

 

Rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup 

ber-ija >rah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada 

                                                           
63

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah  (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), 114. 
64

 Ibid., 29. 

41 



43 

 

 

 

dasarnya ija >rah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak 

yang berakad guna meninggikan salah satu pihak atau saling meringankan, 

serta salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. ija >rah 

merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.
65

 

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai 

dengan shara‟ bukanlah perkara yang sangat mudah. Kompleksitas 

permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang 

dapat  mentransformasikan  konsep upah yang adil dalam dunia kerja. 

Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan 

penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khali >fah Abu > 

Bakr al-S }iddi >q. „Umar ibn al-Khat }t }a>b bersama sahabat lain menetapkan 

gaji dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim 

golongan  menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu> Bakr 

al-S }iddi >q meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari. 

Standar Abu> Bakr al-S }iddi>q ini adalah kerja yang memungkinkan 

seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan 

seseorang secara umum dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan 

secara pantas. Dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak 

bukanlah siati konsensi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh 

seluruh suatu kekuasaan negara.
66
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Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota 

badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk 

semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja 

sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena 

semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia 

dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan 

sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah 

hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja. 

Sedangkan menurut undang-undang ketenagakerjaan, yang 

dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan sekeluarganya atas suatu 

pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
67

 

Sedangkan bentuk upah terbagi menjadi dua bentuk, dapat berupa 

uang dan berupa barang maupun jasa. Adapun yang berupa uang 

pembayarannya harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah di 

suatu negara tersebut. Sedangkang upah yang berupa barang atau jasa, 

beberapa peraturan mengadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
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majikan wajib atas biayanya memberi kesempatan kepada buruh-buruhnya 

untuk mendiami rumah perusahaanya dan memberikan perawatan dokter 

yang layak termasuk obat-obatan yang diperlukan.
68

  

Dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan 

yang terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen 

melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara 

pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus 

jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah 

tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.  

Sementara itu Taqyuddi>n an Nabha >ni mengajukan penyelesaian gaji 

dengan konsep ija >rah. ija >rah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. 

Apabila ija >rah berhubungan dengan seorang pekerja (aji >r) maka yang 

dimanfaatkan adalah tenaganya.  

Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan 

jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. ija >rah mensyaratkan agar 

honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 

ketidakjelasan. Kompensasi ija >rah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan 

boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang 

bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan 

syarat harus jelas. 

An-Nabha>ni juga tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. 

Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan 
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pekerja dengan perkiraaan ahli terhadap jasa tersebut di tengah 

masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang 

berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum 

disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang 

diberlakukan adalah upah yang sepadan. 

Karena itu, upah dapat diklasifikasikan  menjadi dua: (1) upah 

yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal dengan ajr al 

musamma, (2) upah yang sepadan atau ajr al-mithl. Ajr al-musamma  

ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang 

berakad. Dalam kondisi demkian, pihak majikan (musta‟ji >r) tidak boleh 

dipaksa untuk membeyar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, 

dan pihak pekerja (aji >r) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih 

kecil daripada yang telah disebutkan. 

Adapun ajr al-mithli adalah upah yang sepadan dengan kerja 

maupun pekerjaanya sekaligus jika akad ija >rah-nya menyebutkan jasa 

kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaanya 

saja jika akad ija >rah-nya menyebutkan jasa pekerjaanya.
69

 

Sedangkan al Mawardi, berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja 

adalah setandar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi 

kebutuhan minimal. Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran 

kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang 
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kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum Regional 

(UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan 

pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara 

pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu 

pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur 

secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan ijârah al-

ajîr (kontrak kerja). Transaksi ijârah yang akan dilakukan wajib memenuhi 

prinsip-prinsip pokok transaksi ija >rah. Di antaranya adalah: jasa yang 

ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram; memenuhi 

syarat sahnya transaksi ija >rah, yakni orang-orang yang mengadakan 

transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk, harus 

didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur 

paksaan. Transaksi ija>rah juga harus memuat aturan yang jelas 

menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan 

tenaga yang dicurahkan saat bekerja. 

B. Dasar Hukum Upah 

Terdapat banyak ayat al-Qur‟an dan Hadis Nabi SAW yang 

berkaitan dengan hukum perjanjian ija >rah. Antara lain dalam surat ali 

imran ayat 57 : 
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Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada 

mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan 

Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
70

 (QS, al-Imra >n: 

57). 

Kalau pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang yang menolak 

ajaran Allah akan mendapat siksaan didunia dan akhirat, maka orang-

orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan shalihpun akan diberi 

ganjaran dengan sempurna, sejak dari dunia sampai akhirat. Bila iman 

telah tumbuh dalam jiwa, belumlah mereka akan puas kalu itu belum 

dibuktikan dengan amal. Bila mana suatu amal sudah selesai dengan 

baik, sebab kewajiban yang timbul dari dalam seruan batin telah 

dilaksanakan. Amal usaha yang banyak memberikan kepuasan di daam 

diri sendiri, sebab hidup telah bernilai. Kelak di akhirat akan mendapat 

kebahagiaan berlipat ganda lagi. 

Surat an-Nah }l ayat 97 

      

   

  

   

   

    

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.
71

 (QS, an-Nah }l. 97). 
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Dalam menafsirkan an-Nah}l ayat 97 ini, Quraisy Syihab 

menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut : 

Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia 

dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi 

mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. 

Amal saleh sendiri oleh Sheikh Muh }ammad „Abduh didefinisikan 

sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok 

dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Sheikh  az-

Zamakhsari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil 

akal, al-Qur‟an dan atau sunah Nabi Muhammad Saw. Menurut definisi 

Muhammad Abduh dan Zamakhasari di atas, maka seorang yang bekerja 

pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal 

saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau 

mengusahakan barang-baang yang haram. Dengan demikiaan, maka 

seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua 

imbalan, yaitu imbalan didunia dan imbalan di akhirat. 
72

 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama 

serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok 

saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat. Ciri-ciri penting ekonomi 

Islam tersebut digambarkan dalam ayat al-Qur‟an: 
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Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
73

 (QS: al-H}ashr: 

7). 

Ulama fiqih berpendapat, bahwa yang menjadai dasar dibolehkan 

al- ija >rah adalah firman Allah
74

 : 

                                
Artinya :Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka 

atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari 

apa yang mereka kumpulkan
75

. (QS, az- Zukhruf: 32). 
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Ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah : 

    
    

Artinya: Jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berilah upah 

kepada mereka
76

. (QS, at-T}alla>q: 6) 

 

Sedangkan dalam hadits-hadits Rasulullah tergambar jelas 

keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan rasulullah tidak sekedar 

berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak 

buruh, secara tegas Rasulullah bersabda: 

ة  تي أوأكل ة أولق ا ول لق كم خا  م بطعا م فإ لم يجلس مع فلي ا أتي أح إ

ٌ ولٌي عاج اري. أوأكلتي فإ  .روا ألب

Artinya: Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak 

sebagaimana kebiasaannya, dan berilah mereka pekerjaan 

sesuai dengan kemampuannya.
77

(HR : Bukho >ri) 
 

Dari penjelasan hadits diatas, dapat dipahami Rasulullah 

menganjurkan agar upah para buruh harus cukup untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup yang layak 

pada saat itu. Dan hal ini penulis bisa diinterpretasikan sebagai upah 

minimum dan upah tidak selayaknya berada dibawah tingkat minimum 

dalam suatu masyarakat. 

Dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk 

memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaanya telah selesai: 

ّبّي صل ه علي وسلم  : اأجيرأجر قبل أ يجّف عرق ّ ال ر أ  ع اب ع
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 Artinya: Dari Ibnu „Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah 

pekerja sebelum keringatnya kering.
78

(HR. Ibnu Majja>h). 

 

Apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang dalam keadaan 

terpaksa lalu mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka 

yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi 

majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, 

sekalipun dengan upah yang kecil.
79

 Dengan demikian maka tidaklah 

dibenarkan apabila ada seorang pengusaha yang tanpa alasan yang bisa 

diterima oleh seorang buruh atau dalam keadaan memaksa, menunda 

pembayaran upah para tenaga kerjanya atau buruhnya. 

Lebih lanjut dalam hadits Rasulullah SAW tentang upah yang 

diriwayatkan oleh Abu > Dha>r bahwa Rasulullah SAW bersabda: Mereka 

(para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan 

mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara 

di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang 

dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya 

(sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat 

berat  dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka 

hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). 

Dari ayat al-Quran dan hadits riwayat Baiha >qi > di atas, dapat 

diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak 

pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad 
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dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan 

pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu 

bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Hadits lain yang 

menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah: Diriwayatkan dari Abu > 

Huraira>h RA, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Allah 

telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh 

mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat 

komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), 

kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang 

manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah 

orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, 

tetapi tidak membayar upahnya. Hadits-hadits di atas menegaskan 

tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. 

Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim 

dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang 

yang dimusuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat. 

C. Konsep Upah Menurut Ekonomi Islam 

4. Dasar penetapan upah 

Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah didasarkan pada 

kejujuran dan rasa keadilan bagi buruh dan majikan, sehingga tidak 

terjadi tindakan aniaya terhadap buruh dan juga tidak merugikan 

kepentingan majikan. Penganiayaan terhadap para buruh berarti 
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bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil 

kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, 

sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan 

yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah 

para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.
80

  

Oleh karena itu al-Qur‟an memerintahkan kepada majikan 

untuk membayar para buruh dengan bagian yang seharusnya mereka 

terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah 

menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mengikuti 

anjuran al-Qur‟an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau 

pelaku penganiayaan dan akan dihukum didunia ini oleh negara Islam 

dan dihari kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan 

dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar 

melebihi kemampuannya.  

Adil selain artinya yang luas juga aspek yang tercakup tidaklah 

sempit. Hampir semua aspek selalu terkait adanya unsur adil. Karena 

adil merupakan satu unsur yang sifatnya krusial dan sering menjadi 

pemicu konflik intern perusahaan. Karena itu seharusnya hubungan 

antara pengusaha dan karyawan adalah kekeluargaan, kemitraan dan 

keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Maka dari itu, tidak boleh 

satu pihak menzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya.
81
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Dalam al-Qur‟an keadilan ini tercantum dalam surat al-

Ja>thiyah ayat 22. 

                
Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS, surat al-

Ja>thiyah : 22) 

 

Dari keterangan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam al-

Qur‟an diaturlah kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan 

didunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa 

yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi 

jika ayat ini kita kontekstualisasikan dalam upah, ayat ini menjamin 

tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang 

telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam 

upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu 

dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.
82

 Jadi bisa dipahami bahwa 

upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan 

sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar 

tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. 

Sebagaimana dalam kaedah fiqh disebutkan.  

                                                                                                                                                               
oleh pihak lainnya. Oleh karena itu kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak 

kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia 

memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepadanya. 

Lihat http://hizbuttahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=149 diakses 15 Juli 2014. 
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 83ما كا اكثر فعا كا أكثر فضا

Artinya: Apa yang lebih banyak pekerjaanya, lebih banyak pula 

keutamaannya.  

 

Berdasarkan kaedah fiqh tersebut, jika hasil kerja buruh  semakin 

baik maka buruh akan menerima upah sesuai dengan jerih payahnya. 

Sesuai dengan kaedah ini maka penetapan upah dalam Islam didasarkan 

pada hasil pekerjaan bukan dengan waktu bekerja, karena etos kerja satu 

buruh dengan lainya berbeda sehingga akan tercipta keadilan kerja. 

Kaitanya dengan hal  ini, disebutkan al-Qur‟an dalam surat al-Ahqa>f: 19  

           
Artinya : Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjan-

pekerjan mereka sedang mereka dirugikan.
84

 (QS, al-Ahqaf: 

19) 

 

Dan dalam surat Ali > Imra>n 161 juga disebutkan: 

 

           
 

Artinya: Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa 

yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka 

tidak dianiaya.
85

 (QS, Ali > Imra>n: 161) 

 

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan 

terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka didunia, 

akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula 
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diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalanya di dunia. 

Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil 

kerjanya dan tidak seorang pun yang harus diperlakukan  secara tidak 

adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya dalam 

produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari 

deviden negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.
86

 

Sebagai sarana dalam memperoleh keadilan antara buruh dan 

majikan dalam penetapan upah dijelaskan oleh  Taqiyyuddi >n an-

Nabha>ni >, beliau menyatakan bahwa cara penetapan upah hendaknya 

tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam 

berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua 

permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, 

sedang upah berangkat dari ija >rah, dan juga karena upah itu 

merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan 

nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara 

keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga 

atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa 

mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau 

menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya 

harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang 

pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan 

dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan 
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menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang 

dipasaran secara keseluruhan merosot.
87

 

Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-

haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi 

kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat 

menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat 

tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat 

kehidupan layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan 

dalam ayat al-Qur‟an surat T }a>ha 118-119: 

                 
Artinya: Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan 

didalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya 

kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan 

ditimpa panas mata hari di dalamnya
88

. (QS, Tha>ha 118-

119). 

 

Kata (taz}ma‟u >) yang berarti dahaga, keinginan yang sangat 

mendesak, kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata (taz}ma‟u) 

tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga 

terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan 

pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara 

Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau 

menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat 

memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka akan memperoleh 
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makanan dan pakaian yang cukup serta tempat tinggal yang layak. 

Selain itu anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan 

dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka.
89

 

Upah termasuk dalam syariat Islam yang pada pokoknya 

bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik dunia dan akhirat. 

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya 

kebutuhan yang bersifat d }aru >riyah, h }ajiyah, dan terealisasinya 

kebutuhan tah }si >niyah bagi manusia itu sendiri.
90

  

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, dasar 

penetapan upah dalam ekonomi Islam adalah keadilan yang 

didasarkan pada value ajaran Islam itu sendiri dengan tujuan untuk 

melindungi hak buruh dan majikan. tidak adanya hubungan antara 

upah dengan nilai barang serta upah dengan beban produksi, upah 

merupakan bagian yang terpisah dari semuanya itu, bessar kecilnya 

upah tergantung dari kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga. 

5. Mekanisme pembayaran upah 

Pembayaran upah dalam Islam sesuai dengan konsep ija >rah 

yang telah dijelaskan oleh Taqyuddin an-Nabha>ni> bahwa upah dalam 

ija >rah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 
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ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ija >rah yang berupa upah (honor) 

tersebut boleh tunai dan boleh tidak tunai. Upah tersebut boleh dalam 

bentuk harta maupun jasa. Sebab, apa saja yang dinilai dengan harga, 

maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi 

maupun jasa, dengan syarat yang jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak 

sah. Semisal, ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah dari 

hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih 

belum jelas. Berbeda, kalau orang tersebut dikontrak dengan 

kompensasi satu sha‟ atau satu mud, maka sahlah transaksinya. 

Seorang aji >r juga boleh dikontrak dengan kompensasi atau upah 

berupa makan atau pakaian, atau diberi upah tertentu ditambah makan 

dan pakaian. Sebab praktik seperti ini diperbolehkan terhadap wanita 

yang menyusui. Jika hal ini diperbolehkan untuk wanita yang 

menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. 

Karena masing-masing merupakan bentuk dari transaksi ija >rah.
91

 

Upah (gaji) tersebut harus jelas sejelas-jelasnya, sehingga bisa 

menafikan kekaburan, sekaligus dapat dipenuhi tanpa ada permusuhan 

diantara manusia. Dan sebelum mulai bekerja harus terjadi 

kesepakatan tentang upahnya. Maka hukumnya makruh bila 

memperkerjakan seorang aji >r sebelum terjadi kesepakatan tentang 

upahnya dengan orang yang bersangkutan. Apabila transsaksi ija >rah 

tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi 
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pekerjanya berhak memperoleh upah karena transaksi tersebut, maka 

upah tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila pekerjaanya selesai, 

sehingga begitu pekerjaanya selesai, upah tersebut harus segera 

diberikan. Apabila upah tersebut diberikan berdasarkan tempo, maka 

harus diberikan sesuai temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan 

harian, mingguan, bulanan, atau kurang dari itu ataupun lebih dari itu, 

maka upah tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan 

tadi. Seorang musta‟ji >r tidak harus memberikan kompensasi dari suatu 

jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan 

pemanfaatan tadi, dia cukup memberikan upah pada ajiir yang 

bersangkutan.
92

 

Menurut Taqiyyuddin an-Nabha>ni Upah diklasifikasikan menjadi 

dua: yang pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) 

dengan syarat ketika sedang terjadi transaksi upah disebutkan harus 

ada kerelaan antara kedua belah pihak. Dissamping itu, musta‟j>ir tidak 

boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah 

disepakati, begitu juga aj >ir tidak boleh dipaksa untuk menerima lebih 

kecil dari kesepakatan yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut 

harus mengikuti ketentuan shara‟. Kedua, upah yang belum 

disebutkan atau terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan 

(ajr al-mithli). Upah yang yang sepadan (ajr al-mithli) adalah upah 

yang sepadan dengan kerjanya serta yang sepadan dengan kondisi 
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pekerjaannya, dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi upah yang 

sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila aqad ija >rah-nya 

menyebutkan jasa pekerjaanya.93
 

Dari pemapamaran diatas dapat dipahami bahwa mekanisme 

pembayaran upah dalam ekonomi Islam adalah harus ada kejelasan 

dalam pembayaran upah, sebelum pekerja mengerjakan pekerjaannya 

terlebih dahulu harus ada kesepakatan dengan majikan apakah upah 

dibayar harian, mingguan atau bulanan, setelah pekerjaanya selesai 

maka harus segera dibayarkan sesuai kesepakatan. 

6. Otoritas penentu upah  

Upah dalam sistem ekonomi Islam ditetapkan melalui 

negoisasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan 

keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan 

akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab 

negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 

agar tidak terlalu rendah sehingga sehingga tidak mencukupi biaya 

kebutuhan pokok para majikan kehilangan bagiannya yang 

sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan suatu 

tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu 

tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan 

kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun 

tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu 
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harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan 

perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya 

tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan 

sangat bervariasi.
94

  

Dalam ayat lain di surat al-Hu>d: 6 juga menyebutkan 

kenyataan bahwa negara Islam bertanggung jawab langsung dan tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya: 

          
95

  
Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melatapun dibumi melainkan   

Allahlah yang memberi rezekinya. (QS,al-Hu >d:6) 

 

Sebagai rasa tanggung jawab sebagai pemerintah dalam negara 

Islam maka akan menentukan upah minimum, dengan didasarkan 

pada Hadits Rasulullah SAW: 

ل ما يغلب ا يلبس وا يكلف م الع ٌ ا يأ كل واليلبس م ٌ اري. فليط م  روا الب
 

Artinya: Mereka para budak dan pelayanmu adalah saudaramu, Allah 

menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang 

siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus 

diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan 

memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri). Dan 

tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat 

berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti 

itu, maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya.
96

 

(HR: Bukha>ri >) 
 

Menurut hadits Rasulullah diatas bahwa: majikan mempunyai 

kedudukan yang sama  dengan pekerjaannya dalam pemenuhan hal 
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kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, buruh harus diberi upah 

yang layak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hadits  

tersebut menjadi prinsip dasar yang akan menentukan upah minimum 

para buruh. Majikan diminta untuk bermurah hati dalam memberikan 

upah kepada para pekerjanya sehingga mencukupi untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan ekonomi mereka sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Tuntutan mereka adalah hak mata pencaharian para buruh terhadap 

majikan agar mereka tidak terlempar dalam penderitaan dan 

kesengsaraan dari bencana kemiskinan dan kelaparan. Upah harus 

cukup tinggi agar mereka dapat meraih sesuatu penghidupan yang 

menyenangkan, sehingga dapat lebih dekat dengan majikan, paling 

tidak pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
97

 

Dalam konsep ija>rah yang telah dijelaskan oleh Taqiyyuddin 

an-Nabha>ni bahwa dalam penentuan upah semata-mata ditentukan 

oleh mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah. 

Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan 

perkiraan upah tersebut adalah jasa, baik jasa kerja maupun jasa 

pekerja. Ahli yang memperkirakan upah (ajru al-lmitsli) hendaknya 

dipilih oleh musta‟ji>r dan aji >r yang telah bersepakat dalam transaksi 

upah, apabila kedua belah pihak belum memilih ahli atau terjadi 
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perselisihan antara kedua pihak, maka mahkamah atau negaralah yang 

berhak menentukan ahli bagi mereka.
98

 

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pemegang 

otoritas dalam penentuan upah adalah majikan (terjadi kesepakan 

antara buruh dengan majikan) dan negara (bila terjadi perselisihan 

antara buruh dan majikan), demi terwujudnya keadilan antara buruh 

dan majikan maka negara Islam wajib memilih seorang ahli dalam 

memperkirakan upah.  
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP UPAH TERHADAP SISTEM EKONOMI ISLAM 

DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS 

A. Analisis Terhadap Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis 

1. Dasar penetapan upah 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II penelitian ini, salah 

satu sistem perekonomian yang ada didunia ini adalah sistem ekonomi 

kapitalis, yaitu sistem ekonomi dimana kekayaan produktif terutama 

dimiliki secara pribadi dan produksi terutama untuk penjualan. Tujuan 

dari pemilikan pribadi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu 

keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan pruduktif. 

Pemilikan, usaha bebas dan produksi untuk pasar, mencari keuntungan 

tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Semua ini ikut menentukan 

segala aspek dalam masyarakat dan segala aspek kehidupan dan 

kebudayaan manusia. Ini sangat jelas dan motif mencari keuntungan, 

bersama-sama dengan lembaga warisan dan dipupuk oleh oleh hukum 

perjanjian, merupakan mesin kapitalisme yang besar memang 

merupakan pendorong ekonomi yang besar dalam sejarah sampai saat 

ini. 

Dewasa ini, hubungan antara buruh dengan majikan 

(perusahaan) masih mewarnai kegiatan perekonomian. Hubungan ini 

sering menimbulkan konflik dan ini sudah lama terjadi dalam dunia 

perekonomian. Berkembangnya organisasi buruh yang terus 
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meningkat, pemogokan kerja yang mengakibatkan kerugian terhadap 

produsen dan konsumen, bahkan merugikan terhadap buruh itu 

sendiri. Sistem ekonomi kapitalis menjual komoditas di pasar dengan 

harga yang sama dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

produksi. pada saat yang sama, buruh tetap hidup subsiten. Akibatnya, 

surplus nilai hanya hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Hal ini tentu 

melahirkan ekploitasi terhadap tenaga kerja buruh oleh pemilik modal 

(majikan).
99

 

Dalam sistem ekonomi kapitalis dasar penetapan upah adalah 

disesuaikan dengan hukum pasar. Tenaga kerja buruh dinilai persis 

seperti barang yang dijual dipasar, Buruh dalam perusahaan kapitalis 

disamakan dengan biaya produksi, Tenaga buruh diperlakukan persis 

sebagai komoditi. Seperti seseorang menjual hasil kerajianan 

tangannya di pasar, si buruh menjual tenaga kerjanya kepada yang 

mau membelinya. Dalam sistem ekonomi kapitalis adalah ekonomi 

yang hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar-menawar di 

pasar.
100

 Adam Smith sendiri mengaris bawahi bahwa buruh biasanya 

berada dalam posisi yang lemah, buruh tidak mempunyai hak dalam 

penentuan upah.  

Pernyataan tersebut di atas, menurut penulis sistem kapitalis 

sebenarnya menguntungkan para pimilik modal. hal ini ditunjukkan 
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dengan sikap kapitalis yang mengklaim bahwa dia adalah sistem 

sosial-ekonomis yang memperlakukan setiap orang sama dan 

menghormati kebebasan siapapun yang mau berussaha untuk maju 

dan mau memberi imbalan atas prestasi. Hal ini mengabaikan 

kenyataan bahwa anggota masyarakat tidak sama kekuatannya, 

kesamaan formal tidak dapat dipergunakan oleh mereka yang lemah. 

Apabila yang lemah dan yang kuat sama bebasnya, maka yang kuat 

selalu akan mendahului yang lemah. Begitu pula buruh, ia memang 

bebas untuk menerima atau tidak menerima pekerjaan yang 

ditawarkan, akan tetapi karena ia hannya akan bisa hidup dan 

memenuhi kebutuhannya apabila ia bekerja dengan menjadi buruh, ia 

terpaksa “dengan bebas” menerima pekerjaan dengan syarat-syarat 

yang ditetapkan secara sepihak oleh majikan. selanjutnya prinsip 

keadilan kapitalis adalah pertukaran nilai yang sama yaitu pertukaran 

nilai upah yang cukup dengan nilai tenaga kerja yang dihabiskan. 

Dengan adanya nilai pertukaran tersebut mampu memberikan rasa 

keadilan terhadap buruh. Padahal dengan prisip keadilan tersebut 

kapitalis hannya menutup-nutupi nilai lebih yang yang dihasilkan dari 

suatu produksi yang menjadi laba dari pihak kapitalis.  

Dalam sistem ekonomi kapitalis berasumsi bahwa sistemnya 

berazaskan keadilan. Tetapi dengan tidak adanya mekanisme filter, 

serta pemuassan keinginan secara serampangan, pendapatan menjadi 

tidak terdistribusikan secara merata. Ketidakmerataan dalam 
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kepemilikan kekayaan ini berkaitan dengan akses yang tidak setara 

terhadap fasilitas kredit dan pendidikan, perbedaan bakat, stamina 

fisik, latar belakang keluarga, dan ambisi pribadi. Ketidak merataan 

ini memungkinkan kelompok yang berpendapatan tinggi memperoleh 

bagian pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kuantitas 

mereka. Dengan cara ini, konfigurasi barang-barang dan jasa yang 

diproduksi oleh sistem pasar tidak selalu selaras dengan keinginan 

mayoritas konsumen.
101

 

Menurut hemat penulis, didalam sistem ekonomi kapitalisme 

kesenjangan pendapatan yang besar akhirnya diterima sebagai wajar 

dan tak terhindarkan. Kesamarataan ekonomi dan sosial kurang 

mendapat perhatian. Sedangkan tindak kedermawanan hanyalah ironi, 

sebab kesenjangan ekonomi yang merupakan ketidakadilan yang 

nyata, dirasionalisasikan dengan argumen bahwa seseorang yang telah 

melahirkan situasi ini merupakan kekuatan sosial yang perlu dan 

bermanfaat. kebebasan sistem ekonomi kapitalis akan menimbulkan 

persaingan yang tidak terbatas dan pada akhirnya didalam pasar hanya 

akan ada dua kelas sosial, yaitu buruh dan majikan. para majikan 

dalam biaya produksinya akan terus melakukan penekanan terhadap 

upah buruh demi peningkatan daya saing para buruh, akibatnya para 

buruh akan semakin miskin karena upah mereka dibawah upah 

minimum. 
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Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dasar penetapan 

pembayaran upah sistem ekonomi kapitalis adalah nilai dari tenaga 

kerja, buruh dinilai sama harganya dengan barang di pasar. nilai dan 

harga barang bersumber pada pekerjaan tenaga manusia. Tingkat upah 

sebagai timbal jasa bagi tenaga kerja deperlukan hanya untuk 

mempertahankan dan melanjutkan tenaga kerja, tidak kurang tidak 

lebih. Maka nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi 

yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Dengan kata lain, 

nilai tenaga kerja buruh adalah sejumlah nilai makanan, pakaian, 

tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup yang lain siburuh dan 

keluarganya dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang 

bersangkutan. Jadi pembayaran upah dalam sistem ekonomi kapitalis 

dibayarkan sesuai upah yang wajar, kapitalis membayar upah kepada 

buruh senilai “equivalent” dengan apa yang diberikan oleh buruh 

kepada majikan dengan menyesuaikan hukum yang resmi atau umum 

berlaku dipasar. 

2. Pembayaran upah 

Seperti yang telah dijelaskan di bab II, didalam kapitalisme 

pembayaran upah ditentukan oleh nilai “equivalent” dengan apa yang 

diberikan oleh buruh kepada majikan dengan menyesuaikan hukum 

yang resmi atau umum berlaku di pasar. Menurut Karl Marx, upah 

yang diterima buruh adalah adil dalam arti bahwa transaksi antara 



71 

 

 

 

majikan dan buruh adalah pertukaran ekuivalent penyerahan tenaga 

kerja oleh buruh dan diberi upah sesuai dengan hukum pasar. 

Kapitalisme membenarkan dirinya bahwa, pertama kapitalisme 

adalah sistem-ekonomis yang tidak mengenal privilese, yang 

memperlakukan setiap orang sama, yang menghormati kebebasan 

siapapun yang mau berusaha untuk maju dan memberikan imbalan 

atas prestasi. Kedua, secara formal kapitalisme menjaga keadilan 

karena ia membayar upah yang cukup agar tenaga kerja yang 

dihabiskan dalam pekerjaan bagi kapitalis dapat dikembalikan. Prinsip 

kapitalisme adalah pertukaran nilai yang sama (exchange of 

equivalents). Dalam sistem ekonomi kapitalis seorang buruh diberikan 

upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang 

dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas 

minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila  beban 

hidupnya bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya 

mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang.  

Jika upah seorang buruh ditentukan berdasarkan beban 

hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja 

seseorang dan masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan 

seorang kapitalis terhadap sistem ekonomi kapitalis, dalam 

memberikan hak-hak kepada pekerja dengan melebihi apa yang 
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menjadi haknya, sekaligus melebihi apa yang diberikan oleh 

kebebasan kepemilikan.
102

 

Menurut hemat penulis, apa yang telah dipaparkan di atas 

dapat dipahami bahwa ekonomi kapitalis bertolak belakang dari apa 

yang telah menjadi ciri khasnya yaitu, kebebasan dan individualistik. 

Disisi lain kapitalis membebaskan anggota masyarakatnya dalam hal 

apapun tapi ternyata dalam hal upah, upah dibatasi pada kebutuhan 

hidup yang paling minim. Hal ini memotong kebebasan individu 

dalam kepemilikan harta.  

Dalam sistem kapitalis kaum buruh cenderung dieksploitasi. 

Pada umumnya mereka diperas tenaganya untuk menghasilkan apa 

yang disebut nilai lebih. Sayangnya nilai lebih itu sendiri tidak 

kembali kepada buruh, tetapi kembali kepada pengusaha (majikan). 

Dalam hal ini buruh biasanya hanya menerima upah tertentu dari 

majikan (perusahaan), dan upah tersebut tidak mempresentasikan 

pembagian keuntungan dari nilai lebih yang diperoleh pihak majikan 

(perusahaan). Dalam sistem kapitalis, kaum buruh sering kali 

dirancang sebagai bagian dari sistem produksi. upah yang diberikan 

kepada kaum buruh dianggap sebagai biaya yang harus disesuaikan 

dengan produktifitas yang dihasilkan.
103
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Menurut Karl Marx nilai lebih adalah satu-satunya sumber 

laba sang kapitalis. Andaikata buruh boleh berhenti bekerja sesudah 

empat jam, pekerjaannya tidak akan menghasilkan untung sama sekali 

bagi pemilik karena yang masuk lewat pekerjaan buruh langsung akan 

keluar sebagai upah. Laba perusahaan seluruhnya tergantung dari 

besar kecilnya nilai lebih.
104

  

Menurut hemat penulis, dalam perusahaan yang menganut 

sistem kapitalis, perusahaan (majikan) mendapatkan keuntungan dari 

nilai lebih yang diciptakan oleh buruh yang tidak dibayarkan oleh 

perusahaan (majikan)  kepada buruh. Contohnya bila dalam 

perusahaan buruh bekerja selama delapan jam perusahaan 

menghasilkan nilai Rp.50.000 perhari, sedangkan buruh hanya diberi 

upah Rp.25.000. Untuk menciptakan nilai seimbang buruh hanya 

memerlukan waktu empat jam, tetapi karena seluruh tenaga kerja 

buruh sudah dibeli oleh perusahaan maka siburuh harus menghabiskan 

waktu bekerjanya selama delapan jam. Selisih nilai kerja buruh selama 

empat jam inilah yang menjadi keuntungan perusahaan (majikan) 

dengan sistem ekonomi kapitalis. 

3.  Otoritas penentu upah 

Di negara yang menganut faham kapitalis negara tidak 

mempunyai hak dalam menetapkan upah, semuanya diserahkan pada 

anggota masyarakatnya. seperti apa yang dijelaskan Adam Smith: 
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Dibawah sistem kebebasan yang alamiah, pemerintah hanya 

mempunyai tiga tugas untuk diperhatikan. Sesungguhnya 

ketiga tugas tersebut jelas dan dapat dipahami semua orang: 

yang pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan 

serbuan dari masyarakat lainnya, kedua, sejauh mungki 

melindungi setiap anggota masyarakat dari penindasan oleh 

anggota masyarakat lainnya atau tugas untuk menciptakan 

suatu administrasi yang adil. dan ketiga, tugas menciptakan 

dan mempertahankan pekerjaan umum tertentu yang tidak 

pernah menjadi kepentingan seseorang atau sejumlah orang 

untuk melaksanakan dan mempertahankannya, karena biaya 

yang besar dari keuntungan yang dihasilkannya. Biasanya 

didalam masyarakat yang besar, kegunaan yang diperoleh 

melalui tindakan pemerintah lebih besar dari biaya yang 

dikeluarkan.
105

  

 

Didalam mekanisme pasar Adam Smith meyakini berlakunya 

doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap 

setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya 

sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar 

kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri. Menurutnya, setiap 

orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan keuntungan 

dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan 

memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Adam Smith 

pada dasarnya menentang setiap campur tangan Pemerintah dalam 

industri maupun perdagangan. 

Menurut hemat penulis, pernyataan di atas dapat dipahami 

bahwa pemegang otoritas penentu upah dalam sistem ekonomi 

kapitalis adalah anggota masyarakatnya sendiri. Anggota masyarakat 

dinegara kapitalis bersifat individualistik. Hal ini memungkinkan 
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terjadinya monopoli terhadap upah, bagi mereka yang mempunyai 

modal banyak mempunyai hak mutlak dalam penentuan upah. Negara 

kapitalis tidak dibenarkan ikut campur dalam penentuan upah. Dengan 

melihat sifat manusia yang mempunyai keinginan tidak terbatas 

apakah akan ditemukan kesempurnaan sebuah pasar oleh tangan yang 

tak terlihat, tentunya hal itu sangat sulit terealisasi. Pastinya seorang 

majikan atau pemilik modal akan menekan biaya upah seminimal 

mungkin sedangkan buruh atau pekerja akan meminta lebih dari apa 

yang telah diberikan oleh majikan. dengan tidak adanya penengah 

diantara mereka yaitu buruh dengan majikan pastinya akan terjadi 

konflik diantara keduanya.   

B. Analisis Terhadap Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Islam 

1. Dasar penetapan upah 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III penelitian ini, bahwa 

dasar penetapan upah dalam Islam didasarkan atas keadilan dengan 

merujuk al-Qur‟an dan hadits demi melindungi kepentingan buruh dan 

majikan. prinsip dasar dalam penetapan upah adalah penuntutan hak 

bahwa semua makluk hidup ini adalah sama di mata Allah. Hanya 

iman yang membedakanya. Tetapi realitas yang ada dimasyarakat 

Dalam hubungannya antara buruh dan majikan, buruh biasanya 

dikonotasikan berada posisi yang lemah dibanding dengan posisi 

majikan.  



76 

 

 

 

Dalam ekonomi Islam cara penetapan besaran upah adalah 

dengan adanya kesepakatan antara buruh dan majikan, dan pemerintah 

wajib membuat kebijakan tentang upah minimum. Pemerintah dalam 

menetapkan besaran upah berlandaskan pada keadilan, bertujuan agar 

pemerataan terjadi dalam masyarakat. Dalam al-Qur‟an terdapat 

ajaran yang melarang segelintir orang tidak dibolehkan terlalu kaya 

dan pada saat yang sama sekelompok orang dimiskinkan.
106

 

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 

termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk 

mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun individu. Distribusi pendapatan, 

dalam ekonomi Islam menduduki posisi yang penting karena 

pembahasan distribusi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan aspek 

ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan aspek 

politik. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, 

karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, 

semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Islam memberi 

perspektif mengenai ketenagakerjaan, untuk memuliakan hak-hak 

pekerja, termasuk sistem pengupahannya. 

Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah didasarkan pada 

kejujuran dan rasa keadilan bagi buruh dan majikan, sehingga tidak 

terjadi tindakan aniaya terhadap buruh dan juga tidak merugikan 
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kepentingan majikan. Penganiayaan terhadap para buruh berarti 

bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil 

kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, 

sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan 

yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah 

para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-

Qur‟an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para buruh 

dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, 

dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya 

sendiri. 

Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah 

dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. dalam upah, 

al-Qur‟an menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, 

upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan 

sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar 

tidak kurang dan juga tidak lebih.  

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya 

melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, 

bebas dari kelemahan sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam 

menyediakan peluang peluang yang sama dan memberikan hak alami 

terhadap harta dan bebas berusaha dan pada saat yang sama menjamin 
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keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata hanya untuk 

tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.
107

 

Menurut penulis Persoalan perburuhan secara etis telah lama 

dijawab agama Islam. Pandangan agama yang membela kaum lemah 

ini telah memberi skema etis agama Islam dalam menjaga 

kemaslahatan umatnya, kaum buruh dan kaum marginal. Sayangnya, 

banyak mufasirin (penafsir) tidak menindak lanjuti ayat-ayat al Qur‟an 

dan al-Hadits dengan konsep hukum yang detail dalam menghadapi 

era global, seperti memunculkan fiqih perburuhan misalnya. Karena 

hukum etika saja tidak cukup dalam mengangkat derajat kaum buruh. 

Etik tidak punya daya untuk menghukum, hanya sebatas rambu-rambu 

pengingat saja. Padahal, kaum buruh tidak memiliki daya tawar yang 

sepadan dengan pengusaha atau pemerintah. Faktanya, selama ini 

ajaran Islam berjalan stagnan sementara posisi umatnya, kaum buruh 

semakin tidak terlindungi. Sehingga mau tidak mau kita harus 

menyeimbangkan/menyelaraskan ajaran Islam dengan fakta sosial 

yang ada saat ini. 

Agar Islam tidak terjebak dalam ritus individualistik yang 

tidak berisi dan agama menjadi gagap ketika diberi beban untuk 

mengurusi realitas sosial, maka dibutuhkan upaya penafsiran yang 

memihak lebih konkrit dari kaum beragama terhadap ajaran agamanya 

dalam melihat isu perburuhan. Ulama Islam harus berpikir untuk 
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memiliki “fikih perburuhan” yang dapat menjadi panutan (guide line) 

umatnya dalam menghadapi masalahnya. Fiqih yang sebagai konsep 

normatif yang bersifat operasional dalam agama Islam diharapkan 

mampu menegaskan dan memperkuat etika Islam yang melindungi 

buruh. 

2. Pembayaran upah 

Pembayaran upah dalam Islam sesuai dengan konsep ija >rah 

yang telah dijelaskan oleh Taqyuddin an-Nabha>ni> bahwa upah dalam 

ija >rah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 

ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ija >rah yang berupa upah (honor) 

tersebut boleh tunai dan boleh tidak tunai. Upah tersebut boleh dalam 

bentuk harta maupun jasa. Sebab, apa saja yang dinilai dengan harga, 

maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi 

maupun jasa, dengan syarat yang jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak 

sah. 

Upah (gaji) tersebut harus jelas sejelas-jelasnya, sehingga bisa 

menafikan kekaburan, sekaligus dapat dipenuhi tanpa ada permusuhan 

diantara manusia. Dan sebelum mulai bekerja harus terjadi 

kesepakatan tentang upahnya. Maka hukumnya makruh bila 

memperkerjakan seorang ajiir sebelum terjadi kesepakatan tentang 

upahnya dengan orang yang bersangkutan. Apabila transsaksi ija >rah 

tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi 

pekerjanya berhak memperoleh upah karena transaksi tersebut, maka 
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upah tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila pekerjaanya selesai, 

sehingga begitu pekerjaanya selesai, upah tersebut harus segera 

diberikan. Apabila upah tersebut diberikan berdasarkan tempo, maka 

harus diberikan sesuai temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan 

harian, mingguan, bulanan, atau kurang dari itu ataupun lebih dari itu, 

maka upah tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan 

tadi. Seorang musta‟jir tidak harus memberikan kompensasi dari suatu 

jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan 

pemanfaatan tadi, dia cukup memberikan upah pada ajiir yang 

bersangkutan. 

Dari pemaparan di atas menurut hemat penulis, pembayaran 

upah dalam sistem ekonomi Islam apabila dalam upahnya belum jelas 

maka transaksinya tetap sah, apabila terjadi perselisihan maka 

dikembalikan pada upah yang sepadan. Upah yang sepadan adalah 

upah yang dinilai dari jasa atau tenaga kerja yang telah diberikan 

buruh pada majikan dalam berkerja atau memproduksi suatu barang 

dengan kondisi pekerjaanya. Jika upah dinilai dari barang yang 

dihasilkan oleh suatu produksi maka hal tersebut tidak dibolehkan 

karena hal tersebut dapat menutup kemungkinan buruh untuk 

menikmai hidup yang layak. 

Menurut Taqiyyuddin an-Nabha>ni, tidak dibolehkan 

membayar upah berdasarkan harga, dan sebaliknya membangun harga 

berdasarkan upah, sebab antara upah dengan harga mempunyai faktor 
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serta standar tertentu dalam perkiraannya.
108

 Harga dibangun 

berdasarkan kelangkaan suatu barang sehingga tidak bissa 

diperkirakan dengan biaya produksi, karena harga dengan biaya 

produksi tidak sama, karena biayanya terkadang lebih rendah juga bisa 

lebih tinggi mengikuti kondisi jangka pendek. 

Terdapat perbedaan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi 

Islam dalam memahami nilai suatu barang. Kapitalis mendefinisikan 

nilai sama dengan apa yang dibebankan dalam berproduksi. Yaitu, 

waktu, tenaga dan bahan-bahan dasar. Dimana nilai suatu barang 

dinilai dari kelangkaanya. Sedangkan Islam memahami nilai barang 

apa pun sesungguhnya merupakan kadar kegunaan yang terdapat 

dalam suatu barang dengan memperhatikan faktor kelangkaan, dan 

faktor kegunaannya.
109

 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, dalam 

memahami nilai barang sitem ekonomi Islam memperhatikan 

kegunaan suatu barang dengan masih memperhatikan kelangkaan, dan 

masih menghitung tenaga. Karena tenaga adalah sarana untuk 

mencapai kegunaan suatu barang. hal inilah yang menjadi pembeda 

antara ekonomi Islam dengan kapitalis. Kapitalis mengabaikan tenaga 

untuk memperoleh nilai kegunaan barang itu sendiri. Maka dari itu 

ekonomi Islam menggunakan jasa atau tenaga yang telah diberikan 

untuk memperkirakan pembayaran upah. 

                                                           
108

 Taqiyyuddi>n an-Nabha>ni>, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif  Perspektif  Islam, 
terj. Moh. Maghfur Wachid, 108. 

109
Ibid., 113-114. 
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3. Otoritas penentu upah 

Upah dalam sistem ekonomi Islam ditetapkan melalui 

negoisasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan 

keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan 

akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab 

negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 

agar tidak terlalu rendah sehingga sehingga tidak mencukupi biaya 

kebutuhan pokok para majikan kehilangan bagiannya yang 

sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Dalam konsep ija >rah yang 

telah dijelaskan oleh Taqiyyuddi >n an-Nabha>ni bahwa dalam 

penentuan upah semata-mata ditentukan oleh mereka yang 

mempunyai keahlian untuk menentukan upah. Adapun yang dijadikan 

pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah tersebut 

adalah jasa, baik jasa kerja maupun jasa pekerja. Ahli yang 

memperkirakan upah (ajrul mithli) hendaknya dipilih oleh musta‟ji>r 

dan aji >r yang telah bersepakat dalam transaksi upah, apabila kedua 

belah pihak belum memilih ahli atau terjadi perselisihan antara kedua 

pihak, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli 

bagi mereka. 

Menurut hemat penulis, negara Islam tidak membatasi anggota 

masyarakatnya atas kebebasan orang untuk memilih pekerjaan dan 

berusaha. Tetapi Islam melarang transaksi yang mengandung ketidak 

jelasan. Ketidak jelasan ini mengakibatkan terjadinya perselisihan 
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antara buruh dan majikan. Untuk itu untuk melindungi hak buruh dan 

majikan diperlukan seorang ahli dalam menentukan upah. Seorang 

ahli menjadikan jasa seorang pekerja untuk menentukan upah. Upah 

tidak bisa dinilai dari nilai tenaga kerja juga tidak bisa dinilai dari 

komoditi dari suatu produksi, upah dinilai dari kesempurnaan jasa 

seorang pekerja atau kegunaan tenaga yang mereka berikan.  

Di negara berkembang serta negara maju apabila dalam 

penentuan upahnya didasarkan pada kebutuhan hidup yang paling 

minim yang dibutuhkan oleh para pekerja, maka hal ini 

mengakibatkan kepemilikan para pekerja tetap terbatas. Dengan apa 

yang telah dikonsepkan oleh Taqiyyuddi>n an-Nabha>ni ini, seorang 

ahli dalam bidang upah mencegah adanya perselisihan antara buruh 

dan majikan maka, keadilan sosial akan tercapai. Karena mendasarkan 

diri pada prinsip tauhid dan keadilan. 

 

 Dari beberapa penjelasan di atas dalam bab ini penulis memahami 

bahwa ada perbedaan yang menonjol dari kedua konsep upah ekonomi 

Islam dan kapitalis sebagai berikut: 

Konsep Islam Kapitalis 

Penetapan 

upah 

 Dalam penetapanya ada 

kesepakatan majikan 

dan buruh. 

 Demi tercapainya 

kemaslahatan dunia dan 

akhirat. Dengan cara 

memelihara 

terwujudnya kebutuhan 

 Dikembalikan ke pasar 

yaitu hukum 

permintaan dan 

penawaran. 

 Demi tercapainya 

kepuasan pribadi di 

dunia. 

 Berdasarkan keadilan 
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yang bersifat 

d }aru >riyah, h }ajiyah, dan 

terealisasinya 

kebutuhan tah }si >niyah 

bagi manusia itu 

sendiri. 

 Berdasarkan keadilan 

yang bersumber dari 

nilai-nilai ketauhidan. 

tetapi tidak mempunyai 

filter. 

 Prinsip individualistik. 

Pembayaran 

upah 

 Upah dibayarkan sesuai 

dengan jasa atau tenaga 

yang telah 

disumbangkan. 

 Upah dinilai dari 

kesempurnaan jasa 

seorang pekerja. 

 Upah dibayarkan 

sesuai dengan waktu 

lama bekerja. 

 Upah dinilai dari nilai 

tenaga kerja dan 

barang atau komoditi 

yang dihasilkan 

Otoritas dan 

peran 

 Pemerintah berhak ikut 

campur. 

 Pemerintah menunjuk 

seorang ahli 

pengupahan dalam 

menetukan besaran 

upah. 

 Pemerintah diperlukan 

demi terciptanya 

keadilan dalam 

masyarakat. 

 Pemerintah tidak 

dibolehkan ikut 

campur. 

 Semuanya diserahkan 

kepada hukum alam 

yaitu Laissez Faire 

yang nantinya akan 

menuju pasar 

sempurna. 

 Birokrasi pemerintah 

cenderung mematikan 

inisiatif dan menekan 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah adalah berdasarkan keadilan, 

yang berarti pemberian upah kepada buruh ditentukan berdasarkan kinerjanya 

dan sumbangsihnya dalam perusahaan, upah ditetapkan berdasarkan jasa. 

Selain itu juga Islam tidak membiarkan upah didasarkan pada standar upah 

minimum untuk memenuhi standar kehidupan dan tidak membenarkan 

kenaikan upah tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap 

produksi. sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis dasar penetapan upah 

adalah berdasarkan hukum pasar. Yang ditentukan berdasarkan kebutuhan 

hidup paling minim. 

2. Dalam sistem ekonomi Islam pembayaran upah haruslah jelas, apakah upah 

tersebut dibayarkan harian, mingguan atau bulanan, boleh dibayar tunai atau 

tidak tunai. Upah dalam islam harus ada bukti dan ciri yang menghilangkan 

ketidakjelasan. Dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Apabila tidak jelas 

maka tidak sah transaksi upah tersebut. Sedangkan dalam sistem ekonomi 

kapitalis pembayaran upah dibayarkan sesuai nilai tenaga kerja. Nilai tukar 

tenaga kerja diukur dari kesatuan waktu kerja. 

3. Dalam sistem ekonomi Islam yang menetapkan besaran upah adalah seorang 

yang ahli dalam perkiraan upah. Bila dalam kesepakatan buruh dan majikan 
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belum memilih seorang ahli dalam memperkirakan upah maka mahkamah atau 

negara yang berkewajiban untuk memilih seorang ahli. Sedangkan dalam 

sistem ekonomi kapitalas yang memiliki otoritas penentu besaran upah bagi 

buruh adalah sepenuhnya majikan, tanpa adanya campur tangan pemerintah. 

Saran-Saran 

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung 

kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang 

individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan 

maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa 

saran bagi pembaca. 

1. Dalam dunia perekonomian yang sebagian masih terpengaruh oleh sistem 

kapitalis, upah masih sering menjadi permasalahan antara buruh dan 

majikan (pemilik perusahaan). Apalagi kini sistem kapitalis mengubah 

sistemnya dari kepemilikan alat produksi ke pemilikan modal yang sering 

disebut dengan sistem ekonomi neo liberalisme. Upah menjadi sangat 

menarik untuk dibahas. 

2. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih dipengaruhi oleh 

negara-negara adidaya yang menganut sistem neo liberalisme (kapitalis 

baru), di negara ini pada tanggal 1 Mei diperingati hari buruh, pada 

kesempatan itu buruh selalu mengadakan unjuk rasa untuk mendapatkan 

keadilan, dengan meminta kesejahteraan yang lebih melalui upah yang 

cukup tentunya. Dalam hal ini tentunya buruh meminta kenaikan upah 
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minimum disisi lain majikan (pemilik perusahaan) tidak mau dirugikan. 

Hal ini sangat menarik untuk dibahas, dalam permasalahan ini apakah 

buruh yang salah, apakah perusahaan yang salah, atau negara yang salah.   

 

 


