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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Penghasilan upah buruh kapal dalam menopang keluarga sakinah

pendapatannya dari hasil borongan perkapal dengan menghitung

banyaknya barang muatan, dengan pendapatan kadang yang tidak menentu

dikisarkan Rp. 100.000 – RP. 200.000 kadang dapat perhari dan kadang 2-

3 hari. Dalam membantu terbentuknya  keluarga sakinah belum terbentuk

karena pertengakaran yang terjadi salah satunya disebabkan perekonomian

yang kurang serta biaya hidup yang terus meningkat.

2. Pandangan Hukum Islam tentang penghasilan upah buruh kapal dalam

menopang kelarga sakinah. belum diterapkan standar upah bagi buruh

bongkar muat kapal karena belum memenuhi hukum Syariah, di

Pelabuhan Kandai pengupahan belum berjalan dengan baik dikarenakan

upah yang diberikan tidak transparan. karena prinsip keadilan, kewajaran

dan transparan merupan suatu konsep yang harus diutamakan dalam

pengupahan menurut Islam. Jika melihat dari penghasilan upah buruh

kapal dalam menopang keluarga sakinah belum bisa dikatakan sakinah

dikarenakan permasalahan didalam keluarga, baik dikarenakan pendapatan
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3. yang masih kurang maupun sikap suami yang selalu berlaku kasar serta

jarang pulng kerumah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai

berikut:

1. Bagi pasangan suami-istri Meskipun hidup dalam keadaan yang sederhana

yang kurang , tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Masih banyak

tanggung jawab yang menunggu di depan yang harus kalian lewati dan

hadapi. Allah maha adil, tentunya bisa menjadi pemacu bagi keluarga ini

untuk menjadi keluarga yang lebih baik.

2. Bagi masyarakat Masyarakat seharusnya tidak memandang rendah dan

remeh terhadap orang yang mengalami pekerjaan Buruh Kapal. Masih ada

potensi yang di miliki oleh pekerja Buruh Kapal yang belum tentu di

miliki oleh orang yang pekeraanya lebih baik. Sebenarnya orang pekerja

keras dapat dikaatakan orang yang hebat dibandingkan orang yang haya

bisa menjadiakan dirinya malas-malasan. Kita sama di mata Tuhan hanya

tingkat keimanan yang membedakan kita.

3. Bagi peneliti selanjutnya Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian

ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif

dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang

dinilai kurang.


