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ABSTRAKSI 
Inganati, Nurul. 2015. ‚Tinjauan Fiqh Ija>rah Terhadap Praktek Potong Rambut di 
Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan‛. 
Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khusniati Rofiah, 

M.S.I. 

Kata Kunci: Fiqh Ija>rah upah-mengupah 

 Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi di salon Calysta 

Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Pemilik salon 
memberikan keringanan pembayaran jasa salon dengan syarat pelanggan 
memotong rambutnya yang panjang, yang mana rambut panjang tadi dijadikan 
sebagai pengganti upah pembayaran jasa potong rambut. Yang pada akhirnya 
pelanggan membayar jasa potong rambut tidak sesuai dengan tarif biasa yang 
telah ditentukan.  
 

Dari uaraian di atas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji adalah 
(1) Bagaimana tinjauan fiqh ija>rah terhadap akad potong rambut di salon Calysta 
Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana 
tinjauan fiqh ija>rah terhadap sistem pembayaran praktek potong rambut di salon 
Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan? 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (field 
research). Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif. Adapun metodenya 
penulis menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang 
penulis gunakan adalah pengupahan dalam Islam (ija>rah).  

 Dari ulasan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) Akad potong 
rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 

yang dilakukan oleh pemilik salon dengan pelanggan yang menggunakan 

rambutnya sebagai alat pembayaran adalah tidak sah menurut hukum Islam karena 

tidak terpenuhinya salah satu syarat/rukun ija>rah, yaitu pada obyek ija>rah (upah). 

Karena rambut  tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, sehingga untuk 

dijadikan sebagai alat pembayaran juga tidak diperbolehkan dalam Islam. 

Sedangkan akad potong rambut yang dilakukan oleh pemilik salon dengan 

pelanggan yang membayar jasa potong rambut dengan uang adalah sah menurut 

hukum Islam, karena uang adalah salah satu jenis alat pembayaran. (2) Sistem 
pembayaran yang ditentukan oleh pemilik salon kepada pelanggan yang 
mendapatkan pengurangan jumlah pembayaran jasa potong rambut adalah tidak 
sah walaupun mereka sama-sama rela dan sama-sama menguntungkan, karena 
cara penentuan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik salon tersebut tidak 
dibenarkan dalam agama Islam. Sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan 
oleh pemilik salon dengan pelanggan yang membayar jasa potong rambut dengan 
harga sesuai dengan tarif biasa adalah sah menurut hukum Islam karena jumlah 
pembayarannya telah sesuai dengan jumlah pembayaran potong rambut pada 
umumnya (di salon-salon yang lain). 
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BAB II 

KONSEP IJA<RAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Ija>rah 

Al-Ija>rah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-‘iwadh, arti dalam 

bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M. A. Tihami, al-Ija>rah (sewa-

menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenan dengan kemanfaatan 

(mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil 

manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.1 

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan ija>rah, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Ulama Hanafiyah, ija>rah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat 

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

2. Menurut Malikiyah, ija>rah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan 

yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. 

3. Menurut al-Syafi’iyah, ija>rah ialah  akad atas suatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau 

kebolehan dengan pengganti tertentu. 

4. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 

ijar>ah adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 

                                                           
1 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167. 
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5. Menurut Sayyid Sabiq, ija>rah ialah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. 

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ija>rah ialah akad yang objeknya ialah 

pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 

imbalan, sama dengan menjual manfaat.2 

7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain 

dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.3  

8. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000 mengartikan 

ija>rah dengan ‚akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, 

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri‛.4 

9. Menurut KUH Perdata ija>rah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang 

satu megikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari 

suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah 

harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.5 

10. Menurut Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab 

(UAE) mendefinisikan ija>rah sebagai berikut: Ija>rah atau sewa yaitu 

memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang 

                                                           
2  Ibid, 167-168. 
3 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, 167-168. 
4 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam 

Peraturang Perundang-undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 254.  
5 Soedharyo Soimin, KUH Perdata, pasal 1548 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 371.  
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sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah 

disepakati bersama.6 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa 

ija>rah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-

mengupah. Sewa-menyewa adalah menujual manfaat dan upah-mengupah 

adalah menjual tenaga atau kekuatan.  

 

B. Dasar Hukum Ija>rah 

1. Dasar hukum Ija>rah  dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:7 

a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:  

                                
 

Artinya:  

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 

dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 

                                                           
6 Anas Hidayat, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2000), 34.  
7
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1997), 30-33. 
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yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan”.8 
 

 
b. Firman Allah SWT dalam surat al-Qashas ayat 26 yang berbunyi:                 

Artinya:  

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya".
9
 

 
c. Firman Allah SWT dalam surat al-T{alaq ayat 6 yang berbunyi:                                         

Artinya: 

“Tempatkanlah mereka (para isteri di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan ji`ka mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

                                                           
8 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 390.  
9 Karnaen A. Perwataatmadja,  Apa dan Bagaimana Bank Islam  (Yogyakarta: Dana 

Bakti Wakaf, 1992), 30.  
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jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untukny”.10
 

  
 
 
2. Dasar hukum ija>rah dalam Hadits adalah sebagai berikut: 

a. Hadits riwayat Imam Muslim  yang berbunyi: 

َحدثَ َنا اَبُ ْوَبْكرِْبُن اَِِ َشْيَبَة َحدثَ َنا َعفاُن ْبُن ُمْسِلٍم َوَحدثَ َناِاْسَحَق ْبُن 
َا َعْن ُوَهْيٍب َحدثَ َنا اِْبُن طَاُوِس َعْن اَبِْيِه  ُُ اِبْ َراهْيُم َأْخبَ َرنَا اَْلَمْحُرْوِمي ِكَا 
َعِن اْبِن َعبا ٍس اَْن َرُسْوَل االّلِه َصَلى الّلُه َعَلْيِه ِوَسلَم ِاْحَتَجَم َواَْعَطى 

 ااَْجا َ  اْاَرااُ 
Telah Bercerita kepada kami Abu Bakar Ibn Muslim, dan telah bercerita 

kepada kami Ishaq Ibn Ibrahim, telah memberi kabar kepada kami Al-

Mahrumi dari Wuhayb, telah bercerita kepada kami Ibn Tawus dari 

Ayahnya, dari Ibn Abbas berkata: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah 
kepada tukang bekam itu”.11 

 
b. Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi: 

َحدثَ َنا َوْهُب ْبُن َسِلْيِدْبِن ِعِطيَة ,حدثَ َنا الَلباُس ْبُن اْلَولِْيِدالِدَمْ ِ ي 
َِْْن ْبِن زَْيِدْبِن َاْسَلَم َعْن اَبِْيِه َعْن َعْبِداللِه ْبِن , السَلِمي  َحدثَ َنا َعْبُد الر
َر َاْاَرُا قَ ْبَل : ُعَمَرقَاَل  َِاي ْ قَاَل  َرُسْوُل االّلِه َصَلى الّلُه َعَلْيِه ِوَسلَم اَْعَطُوااْْ

 اَْن  َِ  َعَرقُهُ 

                                                           
10 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  559. 

11 Ima>m Abi> Husaini Muslim Ibn Hujjaj al Qusyairi An Naisa>bu>ri>. Shahih Muslim, Juz 2 
(Mesir: Darul Fikri, t.t.), 38.  
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Mewartakan kepada kami Al-„Abbas bin Al-Walid Ad Dmasyqi, 

mewartakan kepada kami Wahb bin Sa‟id bin „Atiyah Al-Sulami, 

mewartakan kepada kami Abdurrohman bin Zaid bin Aslam dan dari 

Ayahnya dari Abdullah bin „Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW. 
bersabda: “Berikanlah kepada buruh pekerja itu upanya sebelum kering 
keringatnya”.12

 

 
 
 

3. Landasan Ijma’ 

Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi tidak mungkin 

menyebutkan secara terperinci tentang hukum ija>rah hingga mencakup 

segala seginya. Oleh karenanya, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan 

hukum ija>rah  yang mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada 

usaha pemikiran para ulama yang disebut Ijma’.13 Umat Islam pada masa 

sahabat telah ber ijma’ bahwa ija>rah dibolehkan sebab bermanfaat bagi 

manusia.14 Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di 

seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ija>rah. 15 

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan 

syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, 

peristiwa atau tindakan. 

                                                           
12 Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 

(Mesir: Darul Fikri, 1415 H.), 20.  
13 Muhammad Azar Basyr, Wakaf-Ijarah-Syirkah (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 26. 
14 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 124.  
15 A. Perwaatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 31.  
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Adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat ija>rah menurut ketentuan 

syariat Islam adalah sebagai berikut: 

1. Rukun ija>rah adalah: 

a. Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. 

Mu’jir adalah yang memberi upah dan menyewakan, musta’jir adalah 

orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, 

cakap melakukan tasharuff (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.16  

Menurut ulama’ Hanafiyah, ‘Aqid (orang yang berakad) disyaratkan 

harus berakal dan mumayyiz (minimal umur 7 tahun), dan tidak 

disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang milik sendiri, 

akad ija>rah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.17 

b. Ma’qud ‘alaih (objek transaksi), mencakup ujrah (upah) dan manfaat 

barang yang disewakan. Para ulama telah menetapkan syarat ujrah 

sebagai berikut: 

1) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Jika ujrah tersebut 

berupa tanggungan maka ujrah harus disebutkan ketika aqad dan 

kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat ujrah tersebut. 

Menurut Hanafiyah bahwa ujrah ada 3 macam yaitu mata uang, 

berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang̀  dan dihitung, dan 

berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat, yaitu dijelaskan 

                                                           
16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117-118.  
17 Syafe’I, Fiqh Muamalah, 125.  
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masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal 

tertentu. Menurut ulama Syafi’iyah tentang ujrah yang tidak tertentu 

harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah 

ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu 

harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut 

bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan 

manfaat sama-sama diketahui. 

2) Menurut Hanabilah ujrah harus jelas, jadi tidak sah persewaan/ 

perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya, sedangkan 

manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut 

dapat diketahui dengan dua hal yaitu dengan adat kebiasaan yang 

berlaku dan dengan menyifati manfaat. Menurut Imam Malik tidak 

boleh sejenis dengan barang manfaat dari ujrah.18 Sama seperti 

hukum jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah selama jual 

beli itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jika terdapat jual 

beli yang tidak berdasarkan pada asas manfaat, atau sampai 

mendatangkan mud{arat, maka jual beli itu hukumnya haram. 

Misalkan jual beli narkoba, daging babi untuk dikonsumsi dan lain 

sebagainya. 

                                                           
18

 Ach. Khudori Soleh, Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi Falsalafi (Jakarta: PT Pertija, 

1999), 105.  
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Termasuk haram adalah memperjualbelikan segala anggota 

badan manusia. Walaupun itu hanya sehelai rambut. Tersebut dalam 

Asnal Mat}alib Syarhi Raud}atit T{alib:19 

نِْتَفاُا بِِه َوِبَسااِِر َأْاَ اِا اْاََ ِمِي ِلَكَراَمِتهِ   َوأَما ِ  اللاِا َ ِ َنُه َ ُْرُ  اِْْ
 

Dan adapun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan 

rambut anak adam) itu haram. Karena haramnya memanfaatkan 

rambut anak adam dan segala bagian badan sebab kemuliaannya. 

 

Dari sini bisa dipahami, jika menjual rambut saja sebagai 

anggota paling ringan dan subur tumbuhnya hukumnya haram, apalagi 

menjual anggota badan yang lain yang tidak bisa tumbuh kedua kali 

pasti hukumnya lebih haram.
20

 Hal ini berdasar pada frman Allah 

SWT: 

 َوَلَ ْد َكرْمَنا َبِ   َ  َ 
Dan Kami telah muliakan anak adam. (QS al-Isra:70) 

21
 

 

Di antara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya 

bangkai anak adam jika telah meninggal. Dan kedua, dilarang 

memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. 

Termasuk di dalam kategori memanfaatkan adalah memperjual 

belikannya.  Memanfaatkan rambut manusia dengan menjual atau 

                                                           
19 Aris Munandar, ‚Tanya Jawab Hukum Jual Beli Rambut‛, dalam www.yahoo.co.id, 

(diakses pada tanggal 20 Mei 2015, jam 19.00 WIB). 
20

 Ibid. 
21 Depag RI, Al-Qur’an, 456.  

http://www.yahoo.co.id/
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menggunakannya untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia 

adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah. 

Oleh karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan 

bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu. Adapun hukum 

menginfakkan atau menyumbangkan rambut kepada orang yang akan 

menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka 

sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu itu 

boleh jadi diperbolehkan, boleh jadi diharamkan. Boleh memakai 

rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. 

Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah 

untuk berhias dan berdandan.
22

 

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan: 

1) Pemberian upah atau imbalan dalam ija>rah mestilah berupa 

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini 

imbalan ija>rah bisa berupa gaji seseorang ataupun jasa 

pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti upah, asalkan 

dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. 

2) Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ija>rah 

mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, 

ini berarti bahwa agama tidak membenarkan upah-mengupah 

                                                           
22 Aris Munandar, ‚Tanya Jawab Hukum Jual Beli Rambut‛, dalam www.yahoo.co.id, 

(diakses pada tanggal 20 Mei 2015, jam 19.00 WIB).  

http://www.yahoo.co.id/
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terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama. Seperti contoh 

memberikan upah kepada pekerja khamr. Yang mana khamr 

dilarang oleh Islam, berdasarkan firman Allah pada surat al-

Maidah ayat 90: 

                   
 

 ‚Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan‛.23 

Dan dalam hadits Ibnu Majah disebutkan: 

ْمَر َوَشارِبَ َها َوَساِقيَ َها َوبَااَِلَها َوُمْبَتاَعَها َوَعاِصَرَها  َْْ َلَلَن اللُه ا
 َوُمْلَتِ َرَها َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِ لَْيهِ 

“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang 

menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang 

memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang 

yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”24
 

 

c. Sighat Ijab Qabul antara mu’jir dan musta’jir. 

                                                           
23 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 124.  
24 Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 34. 
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Sighat Ijab Qabul disyaratkan harus tertuju pada satu obyek yang 

merupakan obyek akad. Harus berhubungan langsung dalam satu majlis, 

apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya 

dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Di dalam 

Ijab Qabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, ‚Ku serahkan 

kebun ini kepadamu untuk digarap dengan upah setiap hari sekian‛. 

Kemudian musta’jir menjawab ‚Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai 

dengan apa yang kau ucapkan‛.25 Adapun syarat-syarat dalam melakukan 

Ijab Qabul adalah sebagai berikut: 

a. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Qabul 

b. Ijab dan Qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 

berijab sudah berpisah sebelum adanya Qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal.26 

 

D. Macam-macam Ija>rah 

Dilihat dari segi obyeknya, akad ija>rah  dibagi para ulama fiqh kepada dua 

macam, yaitu: ija>rah ‘ain dan ija>rah dhimmah. 

1.  Ija>rah ‘Ain 

Yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan 

langsung dengan bendanya, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, 

                                                           
25 Ibid, 126.  
26 Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 119-

120. 
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pakaian, dan perhiasan.27 Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan shara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat 

menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. 

2. Ijar>ah Dhimmah 

Ija>rah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ija>rah  seperti ini, menurut para 

ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ija>rah seperti ini 

ada yang pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan 

yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh 

pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ija>rah  terhadap pekerjaan ini (buruh, 

tukang, dan pembantu), menurut para ulama hukumnya boleh. 

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh 

pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. 

Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang 

dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan 

kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu 

terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar 

fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari 

tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, 

                                                           
27 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i , terj. Muh. Afifi, et.al. (Jakarta: Al-Mahira, 

2010), 50.  
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menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti 

rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalainnya.28 

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit 

dan tukah kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang 

yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka 

para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap 

kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan 

Syafi’iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur 

kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka ia tidak 

dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-

Hasan al-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat 

dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk 

kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia 

kerjakan, baik disengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas 

kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas 

pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan buruh angkat 

(kuli), maka baik sengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang 

terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.29 

 

E. Penentuan Upah dalam Ija>rah 

                                                           
28

 Ibid.  
29 Haroen, Fiqh Muamalah, 236-237.  
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Ija>rah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi, 

syarat tercapainya transaksi ija>rah tersebut adalah kelayakan orang yang 

melakukan akad, yaitu masing-masing minimal mumayyiz (sudah dapat 

membedakan antara yang baik dan yang buruk) serta syarat sah dan tidaknya 

adalah adanya ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di samping 

itu, upahnya harus jelas. 

Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abi said: Bahwa 

Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir tersebut.30 Hanya saja apabila 

upahnya belum jelas, tetapi transaksi ija>rah tersebut sudah dilaksanakan, maka 

transaksinya tetap sah. Apabila kemudian terjadi perselisishan tentang kadar 

upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Apabila upahnya 

belum disebutkan, maka pada saat melakukan transaksi ija>rah, atau apabila 

terjadi perselisihan antara seorang ajir dengan musta’jir dalam masalah upah 

yang disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang 

sepadan.  

Upah bisa diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah 

disebutkan (ajru al-musamma) dan kedua, adalah upah yang sepadan (ajru al-

mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajru al-musamma) itu syaratnya ketika 

disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang 

sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, 

maka upah tersebut adalah ajru al-musamma. Di samping itu, piihak musta’jir 
                                                           

30 Taqiyyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, 
terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 101.  
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tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, 

sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan hasil lebih 

kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah 

yang wajib mengikuti ketentuan shara’.  

Sedangkan upah yang sepadan (ajru al-mitsli) adalah upah sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya, apabila akad ija>rah-

nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi 

merupakan upah yang sepadan dengan pekerjanya saja, apabila akad ija>rah-nya 

menyebutkan jasa pekerjanya.31 

Ija>rah (upah-mengupah) adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. 

Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang 

dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajir tadi 

harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, 

jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ija>rah 

yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya juga harus 

ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya 

juga harus ditetapkan.32  

 Termasuk yang harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan 

oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan 

yang di luar kapasitasnya. Allah SWT berfirman: 

                                                           
31 Ibid, 101-103.  
32 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 84.  
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“Allah todak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 
(QS. al-Baqarah: 286).

33
 

 
 Berdasarkan ayat di atas, bahwa sesungguhnya seorang pemilik tadi 

diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali 

sesuai dengan kapasitas yang wajar. Disamping itu, bentuk pekerjaannya juga 

harus ditetapkan, semisal menggali tanah, menopang atau melunakkan benda, 

menempa besi, memecah batu, mengemudikan mobil. Atau bekerja 

dipenambangan. Disamping yang juga harus dijelaskan adalah kadar tenaganya. 

Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuknya, 

waktu, upah dan tenaga yang harus dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas 

dasar inilah, maka ketika shara’ memperbolehkan menggunakan pekerja, maka 

shara’ juga ikut menetapkan pekerjaannya, jenis, waktu, upah serta tenaganya. 

Sedangkan upah yang diperoleh seorang ajir sebagai kompensasi dari kerja yang 

dia lakukan itu merupakan hak milik orang tersebut sebagai konsekuensi tenaga 

yang telah dia curahkan.34 

 Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para 

majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak 

dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan 

hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling 

                                                           
33 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 50. 
34 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 84.  
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tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperbolehkan 

bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan 

terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan ini tercantum dalam surat al-Baqarah 

ayat 279: 

                      
‚Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)‛.35 

 Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk 

bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 

tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingan sendiri. 

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara 

adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja 

mereka yang tidak mereka peroleh. Demikian pula para pekerja akan dianggap 

penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi 

kemampuannya.36 Prinsip keadilan ini tercantum dalam al-Qur’an surat al-

Jatsiyah ayat 22: 

                 

                                                           
35 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 48.   
36 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT Dana Bhakti 

wakaf, 1995), 363. 



 

 

 

33 

 

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar 

dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan 

dirugikan”. 37
 

 
 Prinsip dasar ini mengatur 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, ayat ini 

menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang 

telah disumbangkan, jika pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh 

berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan 

penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan 

berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus 

dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.38 

 Tentang prinsip ini disebut lagi dalam suart Ali Imron ayat 161 sebagai 

berikut: 

                           
 

“Tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.39
 

 
 
 Prinsip keadilan yang disebutkan dalam al-Qur’an diatas dapat pula 

diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya didunia ini. Oleh 

                                                           
37 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 501. 

38 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo, 104.  
39 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 72.  
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karena itu, setiap orang harus diperlakukan secara adil. Pekerja harus 

memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya bekerja, sementara majikan harus 

menerima hasil dari si pekerja. Dengan demikian setiap orang memperoleh 

bagiannya dari usaha kerjasama mereka dan tidak seorang pun yang dirugikan.40 

 

 

 

F. Pembayaran Upah dalam Ija>rah 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 

ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.  

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: 

َرَأْاَرُا قَ ْبَل اَْن  َِ  َعَرقُهُ اَ  ْعُطوااْاَِاي ْ  
“Berikanlah upah pada pekerja  sebelum keringatya kering‛.41 
 
 
 Para fuqaha menyatakan bahwa upah yang diambil sebagai imbalan 

perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil. Ini berdasarkan 

hadits Rasulullah SAW kepada Utsman bin Abdul Ash’: 

                                                           
40 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo,, 363-365.  

 
41 Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 20 
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, َعِن ااََْسنِ , َعِن َاْشَل َ , ثَ َنا َحْفَ  ْبُن ِ َيا ِ َحد , ناَ اَبُ ْو َبْكرِْبِن اَِاْن َشْيَبةَ  َ َحد 
ََ اانِِ : قَا َل : َعْن ُعْلَما َن ْبِن اَِِ اْلَلااِ  ََِذ .  .اَكاَن َاِخُرَما َعِهَدِ  اَْن َْ َا
.ُمَؤِذنًا يَْأُخُذَعَلى اْاََذاِن َاْاًرا  

“Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, mewartakan kepada 
kami Hafs bin Ghiyats, dari Asy‟ats, dari Al-Hasan, dar Utsman bin Abdul Ash‟, 
dia berkata: “Adalah akhir sesuatu yang diwariskan Nabi SAW kepadaku ialah 
agar aku tidak menjadikan muadzin yang mengambil upah atas adzannya”.42

 

  

Sedangkan pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material, besar 

kecilnya pengupahan seseorang ditentukan melalui standart kompetensi yang 

dimilikinya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis. 

Contoh: pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, 

pekerjaan diproyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan dibidang 

industri mekanik lainnya. 

2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, 

sepertia pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan sebagainya. 

3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan 

pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer 

produksi, manajer keuangan, dan sebagainya. 

4. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, 

dosen, guru, dan sebagainya.43 

                                                           
42 Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid I (Semarang: CV. Asy Syifa’, 

1993), 542.   
43

 Ibid.  
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Dalam praktek pemberian upah, mengikuti system pengupahan pasar, 

sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan 

sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, 

dan lain sebagainya.  

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, 

tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak 

menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah 

mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui 

oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.44  

G. Berakhirnya Akad  Ija>rah 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ija>rah akan berakhir apabila: 

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan pada 

obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh 

penyewa tidak sebagaimana mestinya.45  

2. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ija>rah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

                                                           
44 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 191.  
45 Anggota IKAPI, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 

76.  
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pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia 

berhak menerima upahnya. 

4. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 

akad ija>rah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut 

jumhur ulama akad ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang 

berakad, karena manfaat. Menurut mereka, boleh diwariskan dan ija>rah  

sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.  

5. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti 

rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, 

maka akad ija>rah  batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ija>rah 

itu menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan 

berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali 

sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah 

ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh 

membatalkan akad ija>rah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung 

cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran 

dan dilanda banjir.46
 

 

 

 

                                                           
46 Haroen,  Fiqh Muamalah, 237.  
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BAB III 

PRAKTEK POTONG RAMBUT DI SALON CALYSTA 

DESA PATIHAN KECAMATAN KARANGREJO 

 KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Salon adalah sebuah public service yang menyediakan kebutuhan 

penunjang, ksususnya bagi para wanita. Adanya kehadiran salon banyak 

dipengaruhi oleh adanya faktor gaya hidup dan trend mode yang berlaku pada 

masyarakat setiap tahunnya. Banyak profesional muda terutama para wanita karir 

yang tinggal dan beraktifitas di sini, ditunjang perekonomian yang mapan, mereka 

membutuhkan suatu tempat untuk bersosialisasi dan bersantai disamping dari 
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rutinitas padat mereka sehari-hari, bersantai dan melakukan perawatan, baik 

perawatan rambut maupun perwatan wajah.  

Berdasarkan hasil pengamatan, salon Calysta adalah sebuah usaha 

perseorangan yang bergerak di bidang jasa kecantikan, baik kecantikan wajah 

maupun kecantikan rambut. Usaha ini dikhususkan bagi para wanita baik dari 

anak-anak remaja hingga orang dewasa. Jenis jasa yang ditawarkan sangat variatif 

mengingat kebutuhan akan  satu wadah untuk mewujudkan hal tersebut. Selain 

itu, pelayanan yang baik menjadi andalan salon ini untuk meningkatkan mutu 

pelayanan bagi pengunjung salon, sehingga tidak akan mengecewakan pelanggan. 

Banyak pelanggan yang datang ke salon Calysta, khususnya dari 

masyarakat sekitar. Tidak hanya dari dalam desa saja yang menjadi pelanggan di 

salon Calysta, namun ada juga yang dari luar desa. Mereka senang dengan 

pelayanan yang di salon Calysta karena salon tersebut mempunyai penawaran 

terhadap pelayanan potong rambut, khususnya untuk pelanggan yang rambutnya 

ingin dipotong panjang.
47

  

1. Keberadaan Lokasi Penelitian 

Salon Calysta berada di lokasi yang cukup strategis, sehingga 

memudahkan pelanggan untuk mengunjungi salon ini.  

Adapun keberadaan salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan mempunyai  posisi yang berbatasan dengan 

desa-desa lain, yaitu: 

a. Sebelah Utara : Desa Kauman 

                                                           
47
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b. Sebelah Selatan : Desa Brembe 

c. Sebelah Barat : Desa Grobahan 

d. Sebelah Timur : Desa Purwodadi 

Dengan keberadaan salon Calysta yang strategis, mempunyai potensi 

untuk maju dan berkembang dalam usahanya.  

2. Latar Belakang Berdirinya Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan 

Salon Calytsa berdiri pada  tahun 2012. Salon ini merupakan usaha 

milik pribadi, yaitu milik Ibu Ernawati yang sering dipanggil Ibu Erna. Awal 

berdirinya salon ini dimulai dari kegemaran Ibu Erna merias orang. Awalnya 

ia hanya merias anak-anak, itupun diminta ketika ada acara saja, seperti rias 

ketika mau wisuda, mau tampil di panggung dan lain sebagainya. Ia ikhlas 

melakukan semua itu tanpa meminta bayaran. Semakin lama banyak orang 

yang meminta tolong kepada Ibu Erna untuk merias mereka. Salah satu 

tetangga Ibu Erna yang bernama Ibu Indah memberikan saran kepada Ibu 

Erna agar membuka usaha rias wajah. Lalu Ibu Erna berinisiatif untuk 

membuka salon. Namun ketika itu dia belum mempunyai pengalaman tentang 

salon. Kemudian ia belajar salon di Mama Salon yaitu salon dekat rumahnya 

dengan menjadi karyawan di salon tersebut. Di situlah Ibu Erna mendapatkan 

beberapa pengalaman tentang salon. Selama satu tahun ia bekerja di salon 

tersebut. Dan ia sudah mendapat ilmu yang cukup untuk dijadikan bekal 
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membuka salon sendiri. Dengan keberanian dan tekad bulatnya, akhirnya ia 

beranikan diri untuk membuka salon.
48

 

3. Asal Penggunaan Nama Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan 

Seperti halnya usaha-usaha lainnnya, setiap lembaga atau tempat 

usaha pasti mempunyai nama tersendiri. Adapaun penggunaan nama Salon 

Calysta atas ide Ibu Erna sendiri. Nama Calysta di ambil dari anak Ibu Erna 

sendiri yaitu Calysta Wijayanti. Yang mana nama tersebut diharapkan kelak 

akan membawa banyak keberuntungan bagi salon tersebut.  

4. Fasilitas-fasilitas di Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo 

Kabupaten Magetan 

Salon Calysta mempunyai beberapa fasilitas, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Jasa Perawatan Rambut 

1) Potong rambut : Rp. 10.000,- 

2) Creambath : adalah salah satu perawatan rambut dan kulit kepala 

sampai dengan bahu dengan pengurutan yang teratur dengan 

menggunakan cream khusus untuk creambath, Rp. 20.000,- 

3) Rebonding: teknik pelurusan rambut agar rambut jatuh lebih lurus dan 

lebih indah, Rp. 120.000,- sampai Rp. 250.000,- 

4) Smooting : teknik pelurusan rambut dan membuat rambut lebih 

lembut dan lurus alami, Rp. 140.000,- sampai Rp. 300.000,- 
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5) Blow: teknik pengkritingan rambut, Rp. 15.000,- 

6) Toning: pewarnaan rambut, Rp. 40.000,- 

7) Cuci catok: pencucian rambut kemudian dilakukan pencatokan rambut 

(pelurusan rambut sementara), Rp. 20.000,- 

b. Jasa Perawatan Wajah 

1) Facial wajah, Rp. 30.000,- 

2) Make up, Rp. 25.000,- sampai Rp. 100.000,- 

3) Rias make up pengantin, Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- 

4) Pijat wajah, Rp. 30.000,-
49
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B. Praktek Potong Rambut di Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan 

1. Akad Potong Rambut di Salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan 

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad upah di 

Salon ‚Calysta‛  Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 

adalah dengan menggunakan akad lisan. Setibanya pelanggan di salon, 

kemudian pelanggan mengutarakan tujuannya datang ke salon tersebut, ada 

yang ingin rambutnya di creambat, di catok¸ rebonding, smoothing, dan lain 

sebagainya. Setelah mereka selesai dilayani oleh pegawai salon, lalu si 

pelanggan tersebut bertanya: ‚Mbak bayarnya berapa?‛ kemudian pegawai 
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salon memberitahukan jumlah pembayarannya sesuai dengan jenis 

pelayanan.50 

Harga standart sudah ditentukan di awal sebelum proses pelayanan 

itu dilaksanakan. Untuk pelanggan yang melakukan potong rambut biasa 

tanpa adanya proses tawar-menawar, mreka dikenakan harga standart. 

Berbeda dengan pelanggan yang rambutnya panjang. Sebelum pelanggan 

dipotong rambutnya, ia akan ditawari oleh kapster supaya rambutnya tadi 

dipotong panjang, sehingga hasil potongan rambut tadi panjang. Kapster 

bertanya lebih dahulu: ‚Mbak rambutnya mau dipotong seberapa?, lalu 

pelanggan menjawab: ‚Sampai bahu aja mbak‛ (contoh). Kemudian kapster 

memberikan tawaran: ‚Kenapa tidak sampai pinggang sekalian mbak, nanti 

pembayarannya bisa  berkurang loh?‛  Jika pelanggan bersedia dengan 

tawaran kapster  tersebut, maka ia diberi pengurangan harga. 

Pembayarannya bisa berkurang 25% sampai 100% dari harga standart. 

Setelah terjadi proses tawar-menawar yang dilakukan oleh pemilik salon 

dengan pelanggan, kemudian pemilik salon akan mengukur seberapa panjang 

rambut yang akan dipotong untuk mengetahui seberapa besar jumlah 

pembayarannya. Setelah itu, pemilik salon akan memberitahukan jumlah 

pembayarannya kepada pelanggan sesuai dengan panjang rambut yang 

dipotong tersebut. Untuk selanjutnya, setelah transaksi potong rambut dan 

pembayarannya tersebut selesai dilakukan, pelanggan sudah tidak punya 
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ikatan apapun dengan pemilik salon, dalam artian akad tersebut telah selesai 

dilakukan oleh mereka. 

Pelayanan salon dilakukan oleh pemilik salon sendiri. Ia sendiri yang 

akan melakukan tugas-tugas salon. Karena tempatnya kecil dan juga 

usahanya yang tidak terlalu besar, ia masih mampu untuk mengelolanya 

sendiri.  

Sebagian besar yang melakukan potong rambut di salon tersebut 

adalah orang dewasa. Adapun jika ada anak yang masih kecil, itupun yang 

melakukan pembayarannya adalah orang tua mereka. Dan orang tuanya lah 

yang melakukan transaksi awal sampai dengan pembayaran  tersebut.  

Pelanggan yang melakukan potong rambut di situ merasa puas karena 

harganya lebih murah dibandingkan dengan salon yang lain. Hal tersebut 

membuat pelanggan tertarik untuk menjadi pelanggan setia di salon tersebut. 

Trik ini dilakukan oleh pemilik salon untuk menarik minat dari masyarakat. 

Agar masyarakat tertarik melakukan berbagai macam kegiatan  diantaranya 

adalah potong rambut tersebut, yang pembayarannya bisa dikatakan unik 

dan menarik. Untuk fasilitas yang lain tidak ada tawar-menawar, yang ada 

tawar-menawar hanya pada pembayaran potong rambut. Menurut pengakuan 

Ibu Erna, hasil potongan rambut tadi akan dijual kepada para pengumpul 

potongan rambut, yang nantinya rambut itu akan dijadikan sebagai wig. 

Karena hasil potongan rambut panjang itu jarang sekali, maka pengumpul 
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potongan rambut akan datang ke salon untuk membeli rambut kepada 

pemilik salon selama satu tahun sekali.51 

 

2. Sistem Pembayaran Potong Rambut di Salon Calysta Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 

Dalam prakteknya, pembayaran terhadap transaksi setiap jenis 

pelayanan  di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten 

Magetan adalah dengan menggunakan uang tunai, disini tidak melayani 

cicilan ataupun penangguhan uang yang akan dibayarkan dikemudian hari. 

Pembayarannya dilakukan setelah kegiatan pelayanan itu selesai dilakukan. 

Karena di sini bukan melayani ataupun menjual barang, namun menjual jasa. 

Maka dari itu pembayarannya harus kontan pada hari itu juga.  

Adapun pada pelayanan potong rambut, Salon Calysta memiliki 

penawaran terhadap pelanggan. Apabila rambut pelanggan panjang, maka 

pembayarannya bisa berkurang sesuai dengan panjang rambut yang di 

potong. Pembayaran standart potong rambut dihargai sebesar Rp. 10.000,- 

(tanpa cuci rambut dan creambath). Untuk pelanggan yang melakukan 

potong rambut biasa tanpa adanya tawar-menawar, maka mereka akan 

dikenakan pembayaran sejumlah Rp. 10.000,- sesuai dengan harga standart. 

Sedangkan untuk pelanggan yang rambutnya panjang dan melakukan tawar-

menawar dengan pemilik salon, maka sistem pembayarannya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Apabila panjangnya 10 cm sampai dengan 15 cm akan dihargai Rp. 

5.000,-. Sehingga pembayarannya sebesar Rp. 10.000 – Rp. 5.000 = 

Rp. 5.000. 

b. Apabila panjang rambut 15 cm sampai dengan 20 cm akan dihargai Rp. 

8.000. Sehingga pembayarannya sebesar Rp. 10.000 – Rp. 8.000   = Rp. 

2.000. 

c. Dan jika panjang rambut lebih dari 20 cm, maka potong rambut tidak 

akan dikenakan pembayaran, atau bisa juga disebut gratis.52 

Hal tersebut berlaku untuk semua jenis rambut, mulai yang lurus, 

bergelombang maupun kriting, semua diperlakukan sama. Dan hal itu 

berlaku 3 tahun mulai awal berdirinya salon Calysta sampai sekarang. Harga 

ataupun pembayaran potong rambut belum mengalami kenaikan.  

Tidak jarang pelanggan menerima tawaran tersebut, karena hal itu 

dianggap bukan hanya menguntungkan bagi pihak salon, namun juga 

menguntungkan bagi si pelanggan sendiri. Mereka beranggapan bahwa 

mereka mendapatkan keringanan pembayaran yang tidak seperti biasanya.   

Namun ada juga pelanggan yang menolak tawaran tsersebut. Mereka tetap 

menginginkan membayar sesuai dengan harga standart yaitu Rp.10.000,- 

tanpa adanya pengurangan jumlah pembayaran. Untuk hasil potongan 

rambut pelanggan yang menolak diberikan pengurangan harga, pelanggan 

tidak peduli hasil potongan rambutnya tadi akan digunakan untuk apa oleh si 

pemilik salon.      
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Pada dasarnya di salon Calysta tidak ada tawar menawar mengenai 

pengurangan harga karena pembayarannya sudah ditentukan. Jika ada orang 

yang menawar dibawah yang sudah ditentukan maka tidak diperbolehkan 

atau tidak bisa diterima. Misalnya ada orang yang hasil potongan rambutnya 

panjangnya hanya 20 cm, tetapi si pelanggan menawar untuk diberikan 

gratis, hal tersebut tidak dapat diterima oleh si pemilik salon karena sudah 

ada ketetapan sendiri tentang sistem pembayarannya seperti yang telah 

dijelaskan di awal. Apabila panjangnya 20 cm, ia harus membayar sebesar 

Rp. 2.000,- . Disana hanya ada tawar menawar mengenai mau apa tidaknya 

jika dipotong panjang, bukan mengenai harga pembayaran.  

 Dengan demikian praktek potong rambut di salon Calysta Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terutama mengenai sistem 

pembayarannya adalah dengan cara langsung setelah selesainya suatu 

pekerjaan (pelayanan).  

BAB IV 

ANALISIS FIQH IJA<RAH TERHADAP PRAKTEK POTONG 

RAMBUT DI SALON  CALYSTA DESA PATIHAN 

KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN 

A. Analisis Fiqh Ija>rah Terhadap Aqad  Potong Rambut di Salon Calysta Desa 

Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 
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Dalam bab terdahulu penulis telah memaparkan tentang pelaksanaan aqad 

upah mengupah di salon Calysta untuk mengetahui sah atau tidaknya aqad 

tersebut bila dianalisa dari hukum Islam, maka akan penulis kemukakan pada bab 

berikut. 

Aqad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan 

yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan 

adanya sukarela balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang 

bersangkutan. 

Agar suatu aqad dipandang terjadi, maka harus diperhatikan rukun-rukun 

dan syarat-syaratnya. Aqad potong rambut dapat dikatakan sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat aqad, baik aqad  yang bersifat umum maupun syarat 

aqad ijara>h. Berikut penulis kemukakan mengenai kenyataan yang ada di lokasi 

serta kaitannya dengan rukun dan syarat aqad terutama ijara>h.  

1. Dilihat dari segi syarat-syaratnya 

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sahnya aqad terhadap 

pengupahan potong rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan, berikut ini akan penulis kemukakan 

beberapa kenyataan yang ada dalam aqad tersebut serta kaitannya dengan 

rukun dan syarat-syarat yang diperlukan mengenai sahnya aqad ijara>h. 

a. Aqid (orang yang berakad) 
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Yang tercakup didalamnya pihak yang menggunakan jasa dan 

yang memberikan jasa. Secara umum, orang yang melakukan 

pengupahan potong rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan adalah orang-orang yang sudah 

baligh dan berakal. Adapun jika yang dipotong rambutnya itu adalah 

adalah anak yang masih kecil dan belum baligh, namun yang 

melakukan pengupahan adalah walinya. Sebab sudah dimaklumi  

bahwa anak kecil belum mampu untuk mengadakan transaksi, maka 

dari itu, disini yang menggantikan pengupahan adalah walinya. Oleh 

karena itu upah-mengupah tersebut telah memenuhi satu syarat 

sahnya dari suatu aqad ijara>h, yaitu kedua orang yang melakukan 

aqad terhadap pengupahan potong rambut di salon Calysta Desa 

Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah orang 

dewasa.  

Semua orang yang melakukan pengupahan potong rambut 

rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo 

Kabupaten Magetan adalah atas dasar kemauan sendiri. Jadi tidak ada 

pihak yang memaksa atau dipaksa untuk melakukan aqad terhadap 

potong rambut di salon tersebut. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan, bahwa pihak salon tidak pernah mengadakan 

pemaksaan kepada seseorang untuk melakukan potong rambut  di 

salon tersebut. Akan tetapi orang yang melakukan potong rambut di 

salon tersebut karena hal itu adalah keinginan mereka sendiri. Dan 
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hal itu sudah memenuhi syarat sahnya aqad ija>rah, yaitu ‚Kerelaan 

dari kedua belah pihak yang melakukan aqad  ‚.  

a. Sighat (ijab dan qabul) 

Pada umumnya ijab dan qabul potong rambut di salon Calysta 

Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dilakukan 

di tempat (salon) tersebut. Selain ijab dan qabul , mengenai kegiatan 

dan juga transaksi pembayarannya juga dilakukan di salon tersebut. 

Hal ini sesuai dengan salah satu syarat sahnya aqad   ija>rah, yaitu: 

‚Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis.‛ 

b. Ma’qud ‘Alaih (yang tercakup didalamnya imbalan/upah/manfaat). 

Yang dijadikan objek ija>rah, yaitu manfaat jasa dari kapster. 

Sebagaimana  talah kita ketahui bahwa hal tersebut jelas tidak 

melanggar dan tidak bertentangan dengan shara’. Maka dalam hal ini 

telah memenuhi syarat sahnya aqad  dalam ija>rah, yaitu: ‚Obyek 

ija>rah adalah hal mubah bukan diharamkan atau obyek ija>rah adalah 

hal yang dihalalkan oleh shara’. 

Upah untuk pembayaran jasa/tenaga berupa uang. Dan ada pula 

yang menggunakan uang dan juga salah satu anggota tubuh, yaitu 

rambut dari pelanggan itu sendiri. Pembayaran dengan uang adalah 

sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Karena uang merupakan 

salah satu alat yang biasa dijadikan sebagai alat pembayaran. 

Sedangkan rambut bukan termasuk alat pembayaran. Memberi upah 

dengan rambut berarti sama saja dengan menjual rambut kemudian 
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rambut tersebut dijadikan sebagai upah. Jual beli rambut menurut 

shara’ tidak diperbolehkan. Sebagaimana Tersebut dalam Asnal 

Mat}alib Syarhi Raud}atit T{alib:  

ْا ِ َ ُا  ِِ  َ  َِ  اِِ   َْ َ  ِا  ْاََ ِاِ  اَِ َ  َا ِ ِ   َ  ََا   ِ   الَ اِ   َِ َاَ ُ  َْ ُ ُ   ْاِ

Dan adapun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan 

rambut anak adam) itu haram. Karena haramnya memanfaatkan 

rambut anak adam dan segala bagian badan sebab kemuliaannya. 

 

Di antara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya 

bangkai anak adam jika telah meninggal. Dan kedua, dilarang 

memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. 

Termasuk di dalam kategori memanfaatkan adalah memperjual 

belikannya.  Memanfaatkan rambut manusia dengan menjual atau 

menggunakannya untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia 

adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah. Oleh 

karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan bagian tubuh 

manusia untuk suatu keperluan tertentu. Salah satu syarat dari objek 

jual beli adalah merupakan milik sendiri, sedangkan rambut bukanlah 

milik manusia akan tetapi milik Allah SWT yang dititipkan kepada 

manusia.  

Upah itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya. Di 

samping itu, karena ija>rah itu merupakan suatu akad, maka segala hal 

yang disyaratkan yang menyangkut upah/ ditentukan dengan 

pembayaran kontan/ditentukan dengan pembayaran bertempo.sebab 
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orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka 

tentukan sendiri. 

Dengan demikian upah yang dijadikan sebagai pembayaran 

potong rambut apabila menggunakan uang, maka hal tersebut 

diperbolehkan oleh shara’, yaitu mereka yang melakukan potong 

rambut dengan tarif biasa tidak ada proses tawar-menawar dengan 

pemilik salon dan juga mereka yang menolak tawar-menawar 

tersebut, walaupun mereka rambutnya panjang namun mereka 

membayar sesuai tarif biasa tanpa adanya pengurangan jumlah 

pembayaran. Sedangkan apabila upahnya menggunakan rambut 

termasuk yang dilarang oleh shara’ karena rambut adalah sesuatu 

yang dimuliakan oleh Allh SWT, yaitu mereka yang setuju dengan 

adanya tawar-menawar tersebut dan yang mereka dikenakan 

pengurangan jumlah pembayaran.  

Dari kenyataan itulah, maka dapat kita ketahui bahwa aqad 

terhadap pengupahan potong rambut di salon Calysta Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sah menurut hukum 

Islam untuk mereka yang melakukan pembayaran sesuai dengan tarif 

biasa, dan tidak sah untuk mereka yang melakukan pengurangan 

jumlah harga pembayaran karena tidak memenuhi salah satu 

syarat/rukun ija>rah, yaitu pada pembayaran potong rambut yang 
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upahnya sama dengan jenis obyeknya, yaitu yang menggunakan 

rambutnya sebagai upah pembayaran.  

 

B. Analisis Fiqh Ija>rah Terhadap Sistem Pembayaran  Potong Rambut Di Salon 

Calysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 

Transaksi yang terjadi di salon Calytsa Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan adalah termasuk Ija>rah Dhimmah (Ija>rah upah-

mengupah) karena obyeknya adalah pekerjaan. Yang mana salon tersebut 

menyediakan berbagai jasa diantaranya adalah jasa perawatan rambut dan jasa 

perawatan wajah.  

Upah adalah harga yang diberikan sebagai imbalan jasa yang telah 

diperbuatnya. Setiap orang yang telah melakukan jasa berhak menerima upah 

yang telah disepakati. Berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 

Rasulullah SAW bersabda: 

َرَأْاَرُا قَ ْبَل اَْن  َِ  َعَرقُهُ اَ  ْعُطوااْاَِاي ْ  

 “Berikanlah upah pada pekerja  sebelum keringatya kering‛.53 

Ajir berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan 

dirinya kepada musta’jir dalam waktu berlakunya perjanjian, meskipun ia tidak 

mengerjakan apapun, misalnya karena memang tidak ada. Hak atas upah itu 

masih dikaitkan pada syarat ajir menyerahkan diri kepada musta’jir dalam 

keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. 
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Dengan demikian bila ajir datang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan 

untuk bekerja sesuai perjanjian, maka ia tidak berhak atas upah.  

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa 

pembayaran upah potong rambut di  salon Calysta adalah dengan pembayaran 

tunai, dan dibayar setelah selesainya pekerjaan. Hal tersebut telah sesuai dengan 

fiqh, jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada 

waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang dterimanya.  

Ija>rah Dimmah (upah-mengupah) adalah manfaat jasa seseorang. Apabila  

tansaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan 

adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajir tadi harus ditentukan 

bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Bagi ajir khas, masa berlaku 

perjanjian harus diterangkan. Jika tidak, perjanjian tersebut dianggap rusak sebab 

faktor waktu menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Akibatnya obyek 

perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, dan menimbulkan 

sengketa (perselisihan) di kemudian hari.  

Berbeda halnya jika perjanjian kerja ditujukan pada ajir musytarak. 

Menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan. 

Seperti untuk menentukan kadar manfaat yang dinikmati dan dalam jangka 

waktu yang lama. Dalam perjanjian ini keterangan waktu diperlukan, karena bila 

ketentuan waktu tidak ditentukan sama sekali, perjanjian dipandang fasid, karena 

terdapat unsur ketidakjelasan dalam obyek perjanjian. Ketentuan waktu dalam 

perjanjian kerja ajir musytarak  pada umumnyahanya untuk mengira-ngirakan 
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selesainya pekerjaan yang dimaksud, karena berhubungan dengn besar kecilnya 

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

ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang telah 

ditentukan pula. 

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah 

disebutkan (ajru al-musamma), dan kedua upah yang sepadan (ajru al-mitsli). 

Upah yang telah disebutkan (ajru al-musamma) itu syaratnya harus disertai 

kerelaankedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajru 

al-mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi kerja) 

jika akad ijara>h-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.  

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, bahwa 

transaksi di salon Calysta yang dimanfaatkan adalah jasa pelayanan dari kapster, 

waktu pelaksanaan pelayanan dan juga pengupahan terjadi pada hari itu juga. 

Setelah selesai melakukan pelayanan, maka ajir akan diberi imbalan jasa yang 

sudah ditentukan oleh ajir  itu sendiri. Disini yang menentukan upah adalah ajir 

(orang yang memberikan pelayanan) yaitu dari pihak salon bukan musta’jir 

(orang yang diberikan pelayanan) dari pihak pelanggan. Hal tersebut sah menurut 

hukum Islam, karena upah yang telah ditentukan oleh pihak salon telah disetujui 

oleh pelanggan. Dalam artian pelanggan telah rela jika penentuan upah dilakukan 

oleh pihak salon. Apabila pihak yang bertransaksi tersebut telah rela terhadap 

upah yang ditetapkan, maka upah tersebut adalah termasuk ajrun musamma 

(upah yang sudah ditentukan). Hal tersebut terdapat pada surat Ali Imran ayat 

161 sebagai berikut: 
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“Tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.54
 

 

Prinsip keadilan yang disebutkan dalam al-Qur’an di atas dapat pula 

diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya didunia ini. Oleh 

karena itu, setiap orang harus diperlakukan secara adil. Pekerja harus 

memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya bekerja. Dengan demikian setiap 

orang memperoleh bagiannya dari usaha kerjasama mereka dan tidak seorang pun 

yang dirugikan.55 

Sehingga penentuan upah pada salon Calysta Ds. Patihan Kec. Karangrejo 

Kab. Magetan sah menurut hukum Islam, karena antara pelanggan dan pihak 

salon telah sama-sama rela dan tidak ada yang pihak yang dirugikan, begitu pula 

dengan upahnya juga sudah jelas yang sudah ditentukan di awal (ajrun 

musamma). 

 Adapun pada pelayanan potong rambut, salon Calysta memiliki 

penawaran terhadap pelanggan. Apabila rambut pelanggan panjang, maka 

pembayarannya bisa berkurang dari harga standart. Pembayaran standart potong 

rambut adalah Rp. 10.000,-. Harga pembayaran tersebut telah sah, sebab 

pembayaran di salon Calysta adalah sama dengan pembayaran pada umumnya, 

                                                           
54 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 72.  
55 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo,, 363-365.  
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bahkan disini diberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tempat 

lainnya. Dalam praktek pemberian upah pada salon Calysta Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mengikuti sistem pengupahan pada 

umumnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan jenis pekerjaan, beban kerja, waktu 

dan sebagainya yang dilakukan oleh salon Calysta. Jumhur ulama tidak 

memberikan batasan maksimal atau minimal, sebab tidak ada dalil yang 

mengharuskan untuk membatasinya.  

 Di salon Calysta berbeda dengan salon yang lainnya, disini memiliki 

tawaran mengenai pemotongan rambut. Pembayaran jasa potong rambut akan 

dihargai sesuai dengan panjang rambut yang dipotong, yakni sebagai berikut: 

1. Apabila panjangnya 10 cm sampai dengan 15 cm akan dihargai Rp. 5.000,-. 

Sehingga pembayarannya sebesar Rp. 10.000 – Rp. 5.000 = Rp. 5.000. 

2. Apabila panjang rambut 15 cm sampai dengan 20 cm akan dihargai Rp. 

8.000. Sehingga pembayarannya sebesar Rp. 10.000 – Rp. 8.000   = Rp. 

2.000. 

3. Dan jika panjang rambut lebih dari 20 cm, maka potong rambut tidak akan 

dikenakan pembayaran, atau bisa juga disebut gratis. 

Hal tersebut adalah trik untuk menarik masyarakat agar pergi ke salon 

tersebut. Dalam Islam, setiap perusahaan diperbolehkan membuat trik untuk 

membuat usahanya agar bisa diterima di masyarakat, namun trik dan usaha 

tersebut harus yang diperbolehkan oleh Islam mengenai cara maupun jenis 

usahanya. Seperti contoh orang menjual minuman keras adalah haram walaupun 

penjual adalah orang yang jujur dalam berwirausaha namun usaha yang 
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dilakukannya telah melanggar syariat Islam. Berdasarkan firman Allah dalam 

surat al-Maidah ayat 90: 

                   
‚Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan‛.56 

Dalam  hadits Ibnu Majah disebutkan: 

ْمَر َوَشارِبَ َها َوَساِقيَ َها َوبَااَِلَها َوُمْبَتاَعَها َوَعاِصَرَها َوُمْلَتِ َرَها  َْْ َلَلَن اللُه ا
 َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِ لَْيهِ 

“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, 

penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil 

perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”57 
 

 Dengan demikian praktek potong rambut di salon Calysta Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terutama mengenai sistem 

pembayarannya adalah dengan cara langsung setelah selesainya suatu pekerjaan. 

Untuk pelanggan yang membayar jasa potong rambut sesuai dengan harga 

standart diperbolehkan dalam Islam, sedangkan untuk pelanggan yang membayar 

jasa potong rambut menggunakan rambutnya sendiri sebagai alat pembayaran  

tidak diperbolehkan dalam Islam karena rambut adalah anggota tubuh yang tidak 

                                                           
56

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 124. 
57

 Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 34. 
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diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sekilas penulis rasakan dengan adanya jasa 

potong rambut atau tenaga salon di salon Calytsa Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan, masyarakat desa Patihan khususnya mendapat 

keuntungan. Antara pelanggan dan pemilik salon sama-sama diuntungkan. Dan 

pelanggan juga sangat puas atas pelayanan yang diberikan oleh salon Calysta. 

Namun sayangnya, walaupun mereka sama-sama rela dengan apa yang mereka 

lakukan, tetapi apa yang mereka kerjakan tersebut telah melanggar syariat Islam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan di atas,  maka dapat penulis kemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa akad potong rambut di salon Calysta Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh pemilik salon 

dengan pelanggan yang menggunakan rambutnya sebagai alat 

pembayaran adalah tidak sah menurut hukum Islam karena tidak 
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terpenuhinya salah satu syarat/rukun ija>rah, yaitu pada obyek ija>rah 

(upah). Karena rambut  tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, 

sehingga untuk dijadikan sebagai alat pembayaran juga tidak 

diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan akad potong rambut yang 

dilakukan oleh pemilik salon dengan pelanggan yang membayar jasa 

potong rambut dengan uang adalah sah menurut hukum Islam, karena 

uang adalah salah satu jenis alat pembayaran. 

2. Bahwa sistem pembayaran yang ditentukan oleh pemilik salon kepada 

pelanggan yang mendapatkan pengurangan jumlah pembayaran jasa 

potong rambut adalah tidak sah walaupun mereka sama-sama rela dan 

sama-sama menguntungkan, karena cara penentuan pembayaran yang 

dilakukan oleh pemilik salon tersebut tidak dibenarkan dalam agama 

Islam. Sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemilik salon 

dengan pelanggan yang membayar jasa potong rambut dengan harga 

sesuai dengan tarif biasa adalah sah menurut hukum Islam karena jumlah 

pembayarannya telah sesuai dengan jumlah pembayaran potong rambut 

pada umumnya (di salon-salon yang lain).  

 

B. Saran  

 Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik salon jika ingin membuat usahanya semakin diminati 

masyarakat, janganlah membuat trik yang bertentangan dengan ajaran 
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agama Islam. Karena masih banyak cara lain yang bisa dilakukan selain 

melakukan cara tersebut.  

2. Bagi pelanggan janganlah mudah tergiur dengan pengurangan harga yang 

dilakukan oleh pihak salon apa lagi pengurangan harga tersebut telah 

melanggar syariat Islam. Walaupun di sini sama-sama menguntungkan, 

seharusnya pelanggan melihat dulu yang dilakukan tersebut telah sesuai 

dengan syariat Islam ataukah belum. 


