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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian  Relevan 

Penulis melakukan review terhadap kajian yang pernah ada untuk 

menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap 

suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya 

tertentu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian 

yang dikaji oleh penulis mengenai pemberian upah terhadap buruh arco, di 

antaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reski (Mahasiswa Program Studi 

Muamalah Fakulats Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi 

Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak di Pasar Baruga Kota 

Kendari pada Tahun 2015. Penelitian ini fokus pada Penukaran Uang 

(Kartal) Kertas Rusak di Pasar Baruga Kendari dalam Pandangan Hukum 

Islam.
1
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Usman (mahasiswa Program Studi 

Muamalah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD. Samudera 

Pratama Surabaya pada tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tinjauan 

                                                 
1
Reski, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal 

(Kertas) Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari( Kendari: IAIN Kendari, 2015), h. 48. 
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hukum Islam terhadap pemberian upah  tanpa kontrak di UD Samudera 

Pratama.
2
 

Jadi dari penelitian diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Upah Buruh Arco di Pasar Baruga Kelurahan Baruga Kecamatan 

Baruga” sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemberian upah tanpa 

kontrak dan sistem pengupahan buruh pengrajin batik, sedangkan persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang upah  dalam tinjauan hukum Islam. 

B. Hakikat Pengupahan   

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan 

manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam 

disebut ujrah. 

Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) 

perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja 

dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-

masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak 

yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.  

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang 

hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-

                                                 
2
Ali Usman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD. 

Samudera Pratama (Surabaya: UIN Sunan  Ampel, 2014).  
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Qur‟an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu 

sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan 

kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.  Dalam hal ini baik karena perbedaan 

tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan 

dan sebagainya.
3
  

1. Pengertian Upah 

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang 

berarti „iwad (ganti) kata‚ al-ujrah‛ atau‚ al-ajru‛ yang menurut bahasa berarti al-

iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti 

suatu perbuatan.
4
 

 Pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran 

tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.
5
 

Pengertian upah dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 30 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah: 

“Hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.”.
6
 

 

                                                 
3
G. Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994), h. 94. 
4
Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h. 29. 

5
Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 

h. 1108. 
6
UU Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketetatanegaraan Pasal 1 Angka 

30. 
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Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa upah menurut Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja/ buruh 

dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha. Karena pekerja/ buruh telah 

atau akan bekerja untuk pengusaha sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

Apabila ternyata pekerja/ buruh tidak bekerja sesuai yang telah diperjanjikan, 

pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak berhak atas upah dari pengusaha. 

 Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti 

sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang 

wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian 

tentang upah atau al-ujrah. Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan 

definisi upah, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Idris Ahmad dalam buku Hendri Suhendri, mengemukakan bahwa upah 

adalah  mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti 

menurut syarat-syarat tertentu.
7
 

b. Nurimansyah Haribuan dalam buku Zainal Asikin mendefinisikan bahwa 

upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh 

(pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu 

pada suatu kegiatan ekonomi.
8
 

Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang 

diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman 

bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam 

hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan 

                                                 
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 115. 

8
Zainal Asikin, Dasar- Dasar Hukum Perburuan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), h. 68. 
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sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah 

pekerja. 

Upah merupakan hal yang sangat mendasar, maka sangat penting untuk 

diperhatikan baik dari segi besar kecilnya maupun pelaksanaan pembayaran. 

Pembayaran upah oleh penyewa akan memegang peranan yang penting, karena 

untuk memelihara kelangsungan hidup para pekerja. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-

ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, 

yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi 

terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) 

yang telah dilakukannya. 

2. Bentuk Upah 

Dalam Islam bentuk upah yang dibayarkan haruslah dengan mata uang 

yang berlaku. Tidak sah bila pembayaran dilakukan dengan kartu-kartu dan 

sejenisnya, yang kemudian ditukarkan dengan barang-barang dari gudang. 

Kecuali jika para buruh rela dengannya. 

Mengenai bentuk upah, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan memang tidak ada diatur. Namun hal ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah. Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini: 

“Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang”. 

 

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa:  

 

“Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman 

keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak 
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boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya 

diterima”.  

 

Dalam penjelasan Pasal 12 di atas disebutkan:  

 

“Untuk menuju ke arah sistem pembayaran upah bersih, maka upah harus 

dibayar dalam bentuk uang, prinsip tersbut diharapkan bahwa buruh akan 

dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginannya 

dan kebutuhannya. Penerapan sistem terseut sekali-kali tidak mengurangi 

kemungkinan untuk memberikan sebagian upahnya dalam bentuk lain 

adalah hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi bagi 

buruh”.  

 

Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari 

Negara Republik Indonesia bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka 

pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat 

pembayaran.
9
 

Mengenai bentuk upah ini menurut Hukum Islam dan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memiliki persamaan, yaitu 

harus dengan mata uang nominal yang berlaku dan upah dapat diberikan dalam 

bentuk lain yang penting pekerja berkenan dengan hal tersebut. 

3. Prinsip-Prinsip yang berkaitan Upah 

Konsep Islam yang digunakan dalam hubungan kerja anatara majikan dan 

pekerja adalah konsep penyewaan (ijarah). Konsep penyewaan menyiscayakan 

adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, yaitu mus‟jir  (penyewa) dan 

mu‟jir (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan 

mendapatkan manfaat, sedangkan pemberi sewa adalah pihak yang memberikan 

manfaat dan mendapatkan upah.
10

 

                                                 
9
Pasal 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . 

10
Ahmad Hasan, Nazariyat Al-Ujur fi al-Fiqih al-Islam, Cet. Ke-1 (Suria: Dar al-Iqra, 

2002), h. 22. 



17 

 

 

 

Berkenaan dengan upah karyawan, hukum Islam tidak memberikan 

ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Namun, Islam 

menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan 

kepentingan kedua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini, 

Ahmad Azhar Basyir menawarkan tiga prinsip yang berkaitan dengan persoalan 

upah, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.
11

 

a. Prinsip keadilan menuntut agar upah karyawan dibayar seimbang dengan 

jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan ukuran upah yang 

adil, pengusaha harus memenuhi unsur-unsur berikut ini: 

1) Adil bermakna jelas dan transparan. 

2) Adil bermakna proporsional. 

b. Prinsip kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi 

kebutuhan minimum. Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan pangan. 

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran. 

c. Prinsip kebajikan menuntut agar jika jasa pekerja mendatangkan 

keuntungan besar supaya diberikan semacam bonus, insentif dan 

sebagainya. Kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan 

sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu mengunggah hati nurani 

para pengusaha untuk menghargai jasa karyawan yang telah memberikan 

sumbangan memperoleh kekayaan lebih.
12

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 3 

prinsip yang berkaitan dengan persoalan upah antara lain adalah prinsip keadilan 

yakni jelas dan transparan serta proporsional, prinsip kelayakan yakni cukup 

pangan, sandang dan pangan dan prinsip kebijakan yakni pekerja harus diberikan 

upah yang layak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tanpa mengurangi upah 

yang diberikan. 

 

 

 

                                                 
11

Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, 

Politik dan Ekonomi , Cet. Ke-3 (Bandung:Mizan, 1994), h. 195. 
12

Ahmad Azhar Basyir., h. 195. 
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Sistem ekonomi kapalitas dan Islam memiliki cara yang berbeda dalam 

penentuan upah. Sistem ekonomi kapitalis menganggap bahwa penentuan upah 

berdasarkan produktivitas tenaga kerja, sedangkan Islam menganjurkan agar 

majikan memberikan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya serta 

sesuai dengan kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan pengobatan, agar 

pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.
13

 Hal ini menunjukan bahwa Islam 

memperlakukan tenaga kerja secara baik dan memberikan hak-hak yang dimiliki 

oleh pekerja. 

Prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam, diantaranya sebagai berikut: 

a. Setiap pekerjaan harus diberikan upahnya, meskipun pekerjaan tersebut 

relatif ringan ataupun kecil. 

b. Upah hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. 

c. Upah hendaknya dibayar ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. 

d. Mengenai kelebihan jam kerja yang telah ditentukan atau dijadwalkan, 

maka harus diberikan upah terhadap jam lembur dan ditentukan pula 

besarnya upah tersebut. 

e. Upah merupakan hak, bukan sekedar hadiah atau pemberian. Oleh karena 

itu, besarnya upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau 

hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. 

 

 

 

                                                 
13

Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta:UPP  AMP YKPN, 2004), h. 166. 



19 

 

 

 

C. Dasar Hukum Upah (Ujrah) 

Pada penjelasan di atas mengenai ujrah telah dituangkan secara eksplisit, 

oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah 

adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. 

1. Surat Az- Zukhruf (43) ayat 32: 

                                 

                                    

      

Terjemahnya: 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 

yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 

(Q. S. Az- Zukhruf (43): 32).14 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi 

pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah 

telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena 

mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian 

mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, 

sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan 

mengatur kehidupannya.dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan 

                                                 
14

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya : Mahkota, 1990 ), h. 

706. 
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walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih 

kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
15

 

2. Surat Ath-Thalaq ayat 6 : 

                           

             

Terjemahnya: 

Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6).
16

  

 

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada 

hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang 

dicerai raj‟i. 

3. Surat Al-Qasas ayat 26-27 : 

                               

                                  

                             

         

Terjemahnya: 

 “‚…dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‚wahai 

ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang 

yang kuat dan dapat dipercaya‟. Dia (Syu‟aib) berkata,‛ sesungguhnya 

aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua 

anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku 

                                                 
15

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. 

12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h. 561. 
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya.,h.816. 
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selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka 

itu adalah ( suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud 

memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk 

orang yang baik…‟.
17

 

 

4. Surah Ali-Imron: 57 

                            

       

Terjemahnya: 

“... dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia 

akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak 

menyukai orang zalim.”18  

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah 

dalam al-Qur‟an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja 

harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja 

adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah 

sebelum keringat si pekerja kering. Dari „Abdullah bin „Umar, Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda. 

 أَْعطُوا األَِجيَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ 

Artinya: 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” 

(HR. Ibnu Majah, shahih).   

                                                 
17

Ibid., h. 547. 
18

Ibid., h.71. 
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Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 

selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan 

pemberian gaji setiap bulan. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal 

mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum 

keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya 

memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau 

keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.
19

 

Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan 

pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti 

memutuskan ikatan perjanjian dengan Allah swt. berbuat adil, disamping 

memenuhi dan menjalankan syariat Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-

prinsip al-Qur‟an dan sunnah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan dan 

kezaliman dalam bidang kehidupan individu, sosial dan khususnya dalam bidang 

ekonomi. 

Jadi, Islam menekankan kepada masyarakat untuk adil, hingga setiap 

individu bisa mendapatkan haknya dalam bekerja dan menerima upah dari hasil 

kerjanya serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat. 

 

 

 

 

                                                 
19

https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html. 
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Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan 

Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan 

upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke 

negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan 

hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka 

(setiap bulan).” Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan 

memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji 

akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah 

mengapa.
20

 

D. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah) 

1. Rukun Upah (Ujrah) 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu 

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya 

rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, 

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang 

membentuk sesuatu itu disebut rukun.
21

 

Menurut jumhur ulama rukun upah  (ujrah) ada empat macam yaitu: 

a. Aqid (orang yang berakad) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. 

Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu‟jir dan orang 

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut 

                                                 
20

https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html. 
21

Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih 

Muamalat  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95. 
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musta‟jir.
22

 Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan 

untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi‟iyah dan Hanabilah 

menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah 

dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
23

 

b. Sigat  

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad sigatul-„aqd, terdiri 

atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) 

ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam 

semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja 

ijab dan qabul dalam ujrah harus menyebutkan masa atau waktu yang 

ditentukan.
24

 

c. Upah (Ujrah) 

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. Dengan syarat hendaknya:  

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan 

upah yang belum diketahui.  

2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. 

Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua 

kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.  

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang 

disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 

lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek 

sewa-menyewa.
 25
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

memberikan upah hendaknya ada kejelasan tentang jumlah upah yang akan 

diberikan dan memberikan upah setelah buruh arco mengantarkan barang 

pengguna jasar arco. 

d. Manfaat 

Untuk mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan bentuk kerjanya, 

waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, 

sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujrah yang masih kabur hukumnya adalah 

fasid.
26

 

 2. Syarat Upah (Ujrah)  

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan 

dengan ujrah (upah) sebagai berikut: 

a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi 

terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku 

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal 

terhadap kepentingan umum. 

b. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan 

secara jelas.
27

 Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, 

nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh 

upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). 
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Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha‟, selain malikiyah tidak sah. 

Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran 

upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. 

c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan 

dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi 

persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat 

mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk 

membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah. 

d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis 

sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang 

dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena 

persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban 

mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga 

seseorang tersebut.
28

 

e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
29

 

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya 

tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan 

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) 

terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek 

kerja dalam penyewaan para pekerja. 

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria 

sebagai berikut: 
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a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 

ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 

b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dalam akad. 

c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang maupun barang atau 

jasa).
30

 

 

Selain syarat-syarat upah di atas, ada juga syarat-syarat upah yang 

dijelaskan oleh Hasbi Ash Siddieqy, antara lain sebagai berikut: 

a. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari “sesuai” 

adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak 

ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. 

Tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam 

jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Kata „berharga‟ 

maksudnya adalah upah tersebut harus dapat diukur dengan uang. 

b. Upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah 

menyewa tenaga kerja dibayar dengan tenaga pula. Upaya yang diberikan 

merupakan milik si majikan, bukan barang-barang hutang. 

c. Upah yang diberikan majikan dapat dipastikan kehalalannya, artinya 

barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau 

sejenisnya. 

d. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang 

pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan 

yang sudah basi atau berbau kurang sedap.
31

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

syarat-syarat upah adalah upah yang akan diberikan kepada buruh arco harus jelas 

dan berharga seperti uang atau lainnya. Selain itu upah yang harus diberikan tidak 

boleh cacat atau rusak karena buruh arco melakukan pekerjaan dengan ikhlas atau 

suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong maka pengguna jasa arco 

harus membalasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
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E. Macam-Macam Upah (Ujrah) 

1. Upah sepadan (ajrun misli) 

Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan jasa kerja maupun 

sepadan dengan pekerjaannya saja.
32

 

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan 

dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja 

(pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan 

tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi 

belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah 

yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa 

diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan 

ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua 

belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya 

unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui 

tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli 

jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
33

 

2. Upah yang disebutkan (ajrun musamma) 

Upah yang disebutkan adalah upah yang telah disebutkan dalam perjanjian 

dan disyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah 

pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut. 
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Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus 

disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan 

transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta‟jir tidak boleh 

dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana 

pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang 

yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib 

mengikuti ketentuan syara‟.  

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka 

upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). 

Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah 

di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).
34

 

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi 

setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka 

jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:  

a. Upah perbuatan taat  

 

Menurut Mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau 

menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur‟an, atau pun untuk azan, tidak 

dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan 

tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, 

pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari 

orang lain untuk pekerjaan itu.
35
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b. Upah Mengajarkan Al-Qur’an 

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari 

pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru 

membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang 

berada dalam tanggungan dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan 

pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan 

memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.
36

 

c. Upah Sewa Menyewa Tanah 

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan 

tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang 

yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-

syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).
37

 

d. Upah Sewa Menyewa Kendaraan 

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, 

dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula 

kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang 

diangkut dan siapa yang menunggangi.
38

 

e. Upah Sewa Menyewa Rumah 

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si 

penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan 

atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak 

merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai 
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kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat.
39

 

f. Upah Pembekaman 

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan 

beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu „Abbas. Jika sekiranya 

haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.
40

 

g. Upah Menyusui Anak 

Dalam al-Qur‟an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan 

upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam 

surah al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi: 

                                

      

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.41 

h. Upah Perburuhan 

  Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, 

maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang 
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yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan 

kemampuannya dalam suatu pekerjaan. 

F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Syari‟at Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah swt. untuk 

mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur‟an dan 

Sunnah.
42

 Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum Islam 

ialah khitab (firman) Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau 

dengan redaksi lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara 

langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokonya untuk mengatur 

hubungan antara manusia dan tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia 

dengan alam semesta. Adapun Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa 

hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf baik berupa iqtida (tuntutan perintah atau larangan), takhyir (pilihan) 

maupun berupa wadh‟i (sebab akibat). Ketetapan Allah  dimaksudkan pada sifat 

yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan 

perbuatan mukalaf.
43

 

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip 

dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, 

mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung 

kepada asas dan tiang pokonya.
44
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Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. 

sedangkan secara terminologi Prinsip adalah kebeneran universal yang inheren 

didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang 

membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi 

prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum 

Islam yang bersifat unuversal.
45

 

 Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum 

Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid  

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa 

semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid 

yang dinyatakan dalam kalimat La‟ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). 

Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. 

                               

                               

            

Terjemahnya:  

“Katakanlah (Muhammad)! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat 

(pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 

menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan 

selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 

“saksikanlah, bahwa kamu adalah orang muslim.”
46
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Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya 

kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak 

boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk 

lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia 

kepada keseluruhan kehendak-Nya.  

2.  Prinsip Keadilan 

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi‟za‟n (keseimbangan/ 

moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur‟an kadang diekuifalensikan dengan al-

qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur‟an terdapat dalam QS. Al 

Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. 

Term „keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau 

kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai 

aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut 

Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, seba 

Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan 

kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah 

sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat 

membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. 

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam 

dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu 

kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam 

melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.  
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3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar  

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju 

tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat 

hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar 

Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110, pengkategorian Amar 

Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. 

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan  

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum 

Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, 

demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah 

kebebasan dalam arti luas yg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan 

individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin 

berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256 dan 

Al-Kafirun:5). 

5. Prinsip Persamaan/Egalite  

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah 

(al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam 

pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan 

mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti 

komunis. 
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6. Prinsip Tolong Menolong 

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang 

diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan 

ketakwaan. Dengan cara saling tolong menolong antara sesama dalam berbuat 

baik. 

7. Prinsip Toleransi  

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin 

tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umat-Nya - tegasnya toleransi hanya dapat 

diterima apabila tidak merugikan agama Islam.  

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran 

penerapan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan 

kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk 

meninggalkan syari‟at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut 

tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum 

Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain 

sebagainya.
47

  

G. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam 

1. Pengertian Muamalah 

Muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku 

manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, fiqih muamalah dapat diartikan 

sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-

hukum syariat ( yang bersumber dari al-qur‟an dan hadis), mengenai perilaku 
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Dharuurah Al-Syar‟iyyah, Muasasah al-Risalah, Damaskus, tth, 

h.  30. 
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manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil syari‟at secara 

terperinci. 

Dalam pengertian yang lebih rinci, fikih mu‟amalah adalah hukum Islam 

yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang 

bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, 

serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat 

(kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudaratan yang akan menimpa 

mereka. 

2. Prinsip-prinsip Muamalah 

Pada dasarnya pembiayaan, juga merupakan bentuk muamalah yang 

mempunyai prinsip hukum muamalah.
48

 Yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

Pada dasarnya hukum Islam memberikan kesempatan yang sangat luas 

untuk mengcover kebutuhan seluruh manusia. Kebutuhan manusia yang semakin 

bertambah dan banyak variasi dalam perkembangan zaman modern ini perlu 

dijawab dengan landasan hukum Islam secara menyeluruh. 

Selama belum ada dalil Qod‟i yang jelas-jelas melarangnya maka praktik 

tersebut hukumnya mubah (dibolehkan). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqiyah 

yang menyebutkan bahwa: 
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Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16. 
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يُْل َعلَى ِخالَفِهِ اأَلَْصُل فِى اأْلَْشيَاِء )فِى اْلُمَعاَمالَِت( اإِلبَاَحةُ، إاِلَّ َما  ِِ ِل  َدلَّ الدَّ

Artinya: 

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan 

mu‟amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang 

menunjukkan atas makna lainnya.”
49

 

Kaidah fiqih ini menerangkan bahwa, segala macam bentuk muamalat 

pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Dalam hal ini dikecualikan ada dalil atau 

landasan hukum yang secara jelas mengharamkannya. Bentuk muamalat yang 

hingga abad ini bervariasi macamnya. Jika tidak ada dalil yang secara tegas 

menyebutkan keharamannya maka itu dapat diperbolehkan selama tidak 

melanggar aturan hukum Islam yang sudah ada. 

b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-

unsur paksaan 

Pada prinsip ini memberikan peringatan bahwa, para pihak yang 

melakukan akad dalam mualamat harus selalu diperhatikan. Adapun jenis 

kegiatan akad yang dilakukan oleh setiap muslim senantiasa mendapat kerelaan 

antar sesama muslim lainnya sebelum akad transaksi tertentu terjadi. Dalam hal 

ini contohnya upah yang didapatkan oleh buruh arco setiap harinya biasanya 

paling rendah Rp. 80.000,-. Dalam proses kerjanya maka tidak ada sifat paksaan 

antara buruh arco dan pengguna jasa arco. Jika ini tidak tercapai maka ada unsur 

paksaan antara keduanya. Unsur paksaan ini akan melanggar prinsip muamalat 

yang kedua ini. Allah swt. Berfirman:  
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M. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqih (Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008), h. 45. 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa‟: 29)”
50

 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi muamalat yang dilakukan 

dengan batil. Ayat ini juga mengidikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum 

muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Makna batil dalam 

hal ini memiliki arti yang luas, diantaranya adalah melakukan transaksi (akad)  

dalam bermuamalat yang bertentangan dengan syara‟, seperti pemaksaan untuk 

melakukan sesuatu dengan paksa kepada orang lain dalam aktivitas bisnis. 

Ayat ini memberikan pemahaman juga bahwa upaya untuk mendapatkan 

harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam 

transaksi jual beli, sewa, perkongsian/kerjasama, dll. Dalam menggunakan jasa 

buruh argo juga harus memperhatikan dalam transaksi antara pihak kantor dan 

debitur.  

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat 

Muamalat yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat harus bernilai 

mendatangkan manfaat, tidak dibenarkan jika muamalat tersebut jika malah 

mendatangkan mudharat. Seluruh kegiatan muamalat senantiasa 
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Al-Kitabul Akbar (al-qur‟an dan terjemahan), (Jakarta timur: PT.Akbar Media Eka 

Sarana, 2011),  h. 83. 
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mempertimbangkan prinsip ini, jika prinsip ini dilanggar maka bentuk muamalat 

yang dilakukan tersebut akan berakibat sebaliknya yaitu mendatangkan mudharat. 

َعْه ُعباََدةَ اْبِه َصاِمِت أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى أَْن الَ َضَرَر َوالَ 

 رواه أحمد وابه ماجت-ِضَراَر. 

Artinya: 

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak 

boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas 

kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
51

 

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan; 

َرُر يُـَزالُ    اَلضَّ

Artinya: 

“Kemudharatan harus dihilangkan” 

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan 

Tidak dibenarkan jika muamalat yang dilakukan mengandung unsur-unsur 

yang berkebalikan dengan prinsip ini. Manusia sebagai makhluk sosial di muka 

bumi ini senantiasa memerlukan satu sama lainnya. Maka dari itu, nilai keadilan 

ini harus dirasakan secara merata semua pihak-pihak terkait. Jika ada salah satu 

yang dirugikan maka nilai keadilan ini tidak tercapai. 

Setiap perusaahan atau lembaga keuangan mempunyai falsafah mencari 

keridhaan Allah swt. Untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan harus memperhatikan prinsip-

prinsip yang telah berlaku. 
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Ahmad Azhar Basyir., h. 17. 


