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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pasar Baruga 

Kendari Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Arco di Pasar Baruga 

Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengupahan  buruh arco di pasar Baruga di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota 

Kendari dalam Praktiknya, pengupahan yang terjadi antara buruh dan 

pengguna jasa arco, mereka menggunakan dasar saling percaya karena 

perjanjian yang dilakukan tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan 

antara buruh dan pengguna jasa arco, yang terpenting mereka dalam 

memberi dan menerima upah saling ikhlas dan ridho, mereka juga tidak 

terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Upah yang didapatkan buruh 

arco setiap hari dari pengguna jasa arco biasanya kurang lebih Rp. 50.000,- 

atau Rp. 1.500.000 perbulan. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap standarisasi pengupahan buruh arco di 

pasar Baruga di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari. Apabila dilihat 

dari segi perjanjian antara kedua belah pihak yang berakad ini sudah sah 

karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, karena praktik pengupahan 

yang dilakukan keduanya didasarkan adanya kerelaan/kesepakatan dari 

kedua belah pihak yang berakad, dan akad tersebut dilaksanakan atas dasar 

suka sama suka atas dasar tolong menolong sesuai Qs. Al-Maidah ayat 2. 
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B. Saran 

1. Kepala Unit 

Meningkatkan kerja sama yang baik kepada pedagang, pengunjung dan 

buruh arco agar terjalin kebersamaan dan kesejahteraan antara mereka. 

2. Pengguna Jasa Arco 

Meskipun dalam praktik pengupahan penguna arco dan buruh telah 

membangun kesepakatan kerja yang sama-sama adil, ridho dan mendapat 

keuntungan/ kebaikan. Pengguna jasa arco seharusnya lebih 

memperhatikan kesejahteraan para buruhnya, karena menurut penulis 

Upah yang telah diberikan kepada buruh masih kurang apabila untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga para buruh tersebut. 

3. Buruh Arco 

Jalinlah kerja sama yang baik dengan pengunjung pasar karena 

pengunjung atau pengguna jasa arco memiliki penilaian tersendiri. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 


