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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Untuk menghindari peneitian terhadap obyek yang 

sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, 

serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, 

maka peneliti perlu melakukan review terhadap skripsi-skripsi 

terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang 

penulis teliti. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema 

dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, judul-judul tersebut 

antara lain, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari Alumni 

Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang menulis dalam bentuk 

skripsi pada tahun 2015 dengan judul “Sistem 

Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim 

Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara 

langsung dan obsrvasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi 

Ikan Teri Salim Group mengenai sistem pengupahan 

belum sesuai dengan ekonomi islam karena majikan 

tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh 

pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaannnya dimulai. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu sama-sama membahas sistem 

pengupahan pekerja. Perbedaannya terletak pada fokus 

masalah, pada penelitian terdahulu fokus masalah yang 

diteliti yaitu pada sistem penetapan upah pekerja dalam 

perspektif islam serta dampaknya bagi perusahaan 
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sedangkan fokus masalah pada penelitian ini yaitu 

sistem pengupahan pekerja ditinjau dalam ekonomi 

islam 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurnia Alumni 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menulis 

dalam bentuk jurnal pada tahun 2018 dengan judul 

“Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan 

karyawan Home Industry Meubel. Jurnal ini didesain 

sebagai penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Jumlah sampel informan yang digunakan adalah 6 

orang, dengan teknik pengambilan data melalui 

dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengupahan 

keryawan pada home industry meubel ini menggunakan 

sistem upah borongan, yang dimana sistem ini pekerja 

dituntut melekukan pekerjaannya sesuai waktu yang 

telah disepakati dan setelah barang jadi kemudian 

upahnya dibayarkan. Dalam perspektif ekonomi islam, 

sistem yang digunakan secara tidak langsung telah 

menerapkan sistem ekonomi islam. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu sama-sama membahas sistem 

pengupahan. Perbedaannya terletak pada obyek yang 

diteliti pada karyawan Home Industry Meubel, sedang 

kan penenlitian ini obyek yang diteliti yaitu para pekerja 

bangunan pada proyek Bendungan Ladongi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah Alumni 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung menulis dalam bentuk 

skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Sistem 

Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga 

Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada 

pabrik tahu bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan 
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Kemiling)”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini sistem upah di 

Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo sesuai dengan 

karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat 

ekonomi islam. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian terdahulu membahas analisis sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja 

sedangkan pada penelitian ini membahas sistem 

pengupahan dalam tinjauan ekonomi islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Herjianto dan 

Muhammad Nurul Hafiz Alumni Sekolah Tinggi 

Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tanggerang 

menulis dalam bentuk jurnal dengan judul “Pengupahan 

Perspektif Islam Pada Perusahaan Outsourcing”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

konsep kerja kontrak  outsourcing yang diperaktekan di 

PT. Sangu sudah menyalahi beberapa konsep penerapan 

ketentuan kontrak kerja dalam ekonomi syariah. Yaitu 

penyalahan terhadap perlindungan jiwa, akal dan 

keturunan. Penyalahan tersebut menyebabkan tidak 

tercapainya kemashlahatan secara utuh, dan akan 

mengakibatkan konsep efisiensi untuk jangka panjang.     

Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini sama-sama membahas pengupahan dalam 

perspektif islam. Perbedaannya pada obyek penelitian 

yaitu pada perusahaan Outsourcing, sedangkan obyek 
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penelitian ini yaitu para pekerja bangunan pada proyek 

Bendungan Ladongi kabupaten Kolaka Timur. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Nur Khasanah 

Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 

2018 dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan 

CV.Garuda Mulia Perkasa Dalam Perspektif Ijarah”. 

Penelitian ini terasuk jenis penelitian lapangan  dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dari wawancara 

langsung dengan direktur, mandor, sopir dan pekerja 

maupun tukang. Hasilo penelitian ini menunjukan 

bahwa pengupahan karyawan di CV.Garuda Mulia 

Perkasa yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya 

adalah aqidain, obyek atau pekerjaan dan Shigat. 

Sedangkan ujrah atau upah belum memenuhi syarat 

dalam akad Ijarah. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

sistem pengupahan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu pada obyek yang diteliti 

yaitu karyawan di CV. Garuda Mulia Perkasa, 

sedangkan obyek penelitian ini yaitu para pekerja 

bangunan pada proyek Bendungan Ladongi Kabupaten 

Kolaka Timur.  

 

2.2 Kajian Teori Tentang Pengupahan 

2.2.1 Pengertian Upah 

1. Pengertian Upah Secara Umum 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah 

adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas 

jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan 

untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian upah 
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menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 30) No. 13 

Tahun 2003, 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 dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. 

    Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja 

atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi 

lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan 

kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas 

jasanya dalam produksi. Upah didefinisikan dengan sejumlah 

yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 

seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Afzalur 

Rahman, 1995:361).    

    Menurut Sonny Sumarsono, upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun 

untuk keluarganya. 

    Dalam pengertian teori ekonomi , upah yaitu 

pembayaran yang diperoleh berbentuk jasa yang disediakan 

dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sadono 

Sukirno, 2002:353). Upah dalam arti sempit khusus dipakai 

untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam 

hubungan kerja sebagai karyawan buruh (T. Gilarso, 

2003:211). 
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   Sedangkan Dewan Penelitin  Pengupan Nasional 

mendefinisikan, upah sebagai suatu peneriman imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi 

kemausiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, undang-undang, dan peraturan serta dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja .    

2. Pengertian Upah Berdasarkan Ekonomi Islam 

 Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah. Dari segi 

bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-

sawab (pahala) dinamai juga dengan al-ajru atau al-ujrah 

(upah). Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang 

diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang 

sebagai jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama 

jangka waktu tertentu, sepertihalnya sebulan, seminggu, 

atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. 

 Ada beberapa definisi al-ujrah atau al-ijarah yang 

dikemukakan oleh para ulama fiqih: ulama mazhab Hanafi, 

mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat 

dengan imbalan; ulama mazhab Syafi‟i mendefinisikan 

dengan transaksi suatu manfaat yang dituju, tertentu, 

bersifat mubah, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan 

tertentu; serta mazhab Maliki dan hambali, mendefinisikan 

dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan 

waktu tertentu dengan suatu imbalan (Husain Insawan, 

2017).  

2.2.2 Teori Upah 

  Sistem pengupahan suatu negara didasarkan pada 

falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori 
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yang mendasari sitem pengupahan pada dasarnya dapat 

dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu: 

a. Berdasarkan ajaran Karl Marx 

 Sistem pengupahan menurut teori karl Marx 

didasarkan pada teori nilai dan asas pertentangan kelas. 

Pada dasarnya pendapat Karl Marx bahwa hanya buruh 

yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau jumlah 

waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu 

barang. Sedangkan dari pendapat yang lainnya dari teori 

Karl Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa 

kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang 

modal untuk mengurangi penggunaan buruh. 

b. Berdasarkan ajaran Neo Klasik  

 Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam 

rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap 

pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi 

sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang 

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai 

pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. 

Sedangkan teori pengupahan menurut tinjauan 

ekonomi islam antara lain sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Pemikiran Ibnu Taimiyah 

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah 

dihubungkan pada pasar tenaga kerja (ta’sir fi la’mal) 

dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-

mithl). Upah yang setara diatur menggunakan aturan 

yang sama dengan harga yang setara, artinya bahwa 

penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan 

oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja 

dan penerima kerja dimana nantinya tidak akan ada 

yang dirugikan antara kedua belah pihak. 

Seperti pernyataan Ibnu Taimiyah yang 

menyatakan bahwa, “seorang majikan memiliki 
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kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para 

pekerjanya, penentuan upah dilarang jika terlalu rendah, 

hal ini bisa membuat motivasi bekerja seorang 

karyawan menurun dan tidak maksimal, penentuan upah 

yang terlalu tinggi juga membuat majikan bisa 

mengalami kerugian dan tidak bisa menjalankan 

bisnisnya, hal itu juga akan berdampak pada para 

pekerja atau karyawan  yang bekerja di perusahaan bisa 

diberhentikan”. 

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah diatas 

menggambarkan bahwa upah yang setara 

dipertimbangkan oleh penetapan upah, jika ketetapan 

upah itu ada, dimana dua belah pihak bisa menerima. 

b. Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun 

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menguraikan 

teori upah adalah suatu produk sama dengan tenaga 

kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan 

manusia adalah nilai yang teralisasi dari tenaganya. 

Kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah 

uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan 

oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca 

pembayaran yang sehat. 

2.2.3 Rukun dan Syarat Upah 

a. Ajir dan musta’jir, yaitu orang atau kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad 

upah mengupah, 

b. Shigat, yaitu ijab dan qabul antara ajir dan musta’jir, 

c. Ujrah (uang sewa atau upah), 

d. Ma’qud Alaih, yaitu barang yang menjadi obyek akad 

bermanfaat dan jelas. 

2.2.4 Bentuk-Bentuk Upah 

a. Ajrun Musamma, yaitu uapah yang telah disebutkan 

dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan 
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adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah 

yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan. 

b. Ajrun Mitsli, yaitu upah yang sepadan denagn kerjanya 

dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan 

dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjannya 

saja.  

2.2.5 Asas-Asas Dalam Pengupahan 

  Islam sudah mengatur aktivitas kehidupan manusia 

secara moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, 

melalui kaidah-kaidah, prinsip dan aturan spesifik dalam 

setiap detail kehidupan manusia, termasuk dalam hal 

ekonomi (Kiki Novita dkk, 2020). Asas-asas dalam 

pengupahan yang perlu terpenuhi antara lain asas keadilan 

dan asas kelayakan. Asas ini sangat penting untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan manusia khususnya 

dalam hal pengupahan karena ini menyangkut kemaslahatan 

bersama antara pemberi kerja dan pekerja yang nantinya akan 

berdampak juga terhadap perekonomian masyarakat 

sekitarnya.  

1. Asas keadilan, dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau 

memperlakukan yang seimbang dan sasuai dengan 

ketantuan, tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan 

yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi 

tetentu. Sedangkan menurut terminologi keadilan diartikan 

sebagai segala bentuk, tindakan, keputusan dan perlakuan 

yang adil, meliputi: 

a. Tidak melebihkan bahkan mengurangi daripada yang 

semestinya dan sewajarnya; 

b. Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang 

berat sebelah atau ringan sebelah; 

c. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan, atau 

kedudukan serta keahliannya; 

d. Berpegang teguh pada kebenaran; 
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e. Tidak bertindak sewenang-wenang 

 Sedangkan keadilan terbagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang 

melaksanakan  sama dengan kemampuan dan kadar kerja 

yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa 

memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan 

dengan kondisi keluarganya. 

b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan 

diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, 

tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan 

yang hanya menguntungkan para pengusaha. 

  Pada dasarnya orang yang bekerja pasti akan 

mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-

masing tidak akan merugi. Sehingga tercipta keadilan diantara 

majikan dan pekerja. Seperti dalam QS. Al-Jaatsiyah (45):22, 

Allah SWT berfirman : 

ا  ًَ ٖ ُكمُّ ََْفٍسٍۢ بِ نِخُْجضه َٔ اْْلَْسَض بِاْنَحكِّ  َٔ ِث  ٕه ًه ُ انسَّ
َخهََك ّللّاه َٔ َٔ  ُْْى َْل َكَسبَْج 

 ٌَ ْٕ ًُ      ُْٚظهَ

Terjemahannya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi 

dengan tujuan yang benar dan agar setiap 

jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan 

dirugikan.” 

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menciptakan 

semua manusia, langit dan bumi dengan tujuan yang haq, 

yakni penuh hikamah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai 

ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas dan 

selain itu juga diberi balasan yang adil bagi manusia yang 

sesuai dengan perbuatan kebaikan dan kejahatan yang 

dilakukan. Manusia akan mendapat balasan atas apa yang ia 

kerjakan, sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat 

baik akan diuntungkan (M Quraish Shihab, 2002:361). 
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2. Asas kelayakan, diperlukan untuk memperhatikan 

terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan 

taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, 

tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. Untuk 

menjaga agar pekerja tetap berkomitmen terhadap 

perusahaan maka perusahaan harus tetap dapat memberikan 

kepuasan kerja bagi para karyawan dengan berusaha 

senantiasa memenuhi kebutuhan karyawan baik secara 

finansial maupun non finansial dan disertai dengan berbagai 

macam  fasilitas yang menunjang (Wahyudin Maguni dan 

Haris Maupa, 2018). 

Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas 

muamalat oleh Juhaya S. Praja, yaitu:  

1. Asas tabādul al-manāfi’ 

Maksudnya adalah asas saling bekerja sama 

dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat 

menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja 

antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat. 

2. Asas pemeratan 

Maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan 

dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu 

tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta 

itu harus didistribusikan secara merata di antara 

masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini 

menyangkut tentang prinsip keadilan dalam bidang 

muamalat. 

3. Asas ‘an tarādin atau suka sama suka   

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas 

pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap 

bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan 

dalam transaksi muamalat maupun kerelaan dalam 

menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek 
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perikatan dan lainnya. Dalam hal ini antara pengusaha 

dengan pekerja tidak ada unsur paksaan. Pengusaha tidak 

memaksa pekerja untuk bekerja di tempatnya dan 

pekerja tidak ada paksaan untuk bekerja di suatu 

perusahaan tertentu. 

4. Asas ‘adam al-garar  

Maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus 

tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang 

pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian 

pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya 

ketidaksukaan. 

5. Asas al-birr wa at-taqwā  

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang 

termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang 

bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam 

rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama 

manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai 

macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat 

bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan 

ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum 

Islam.Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling 

suka sama suka atau dalam bentuk kerja sama lain 

sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan 

tetapi tidak dalam rangka al-birr wa taqwa maka 

terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan 

mempunyai hubungan kerja yang baik. 

6. Asas musyarakah  

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap 

bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni 

kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, 

bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi 

keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu 

harus melibatkan semua pihak secara luas yang harus 
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ikut merasakan kemanfaatnnya (Juhaya S. Praja, 

1993:173). Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaaf 

(46):19 yang berbunyi : 

ُْْى َْل  َٔ انَُْٓى  ًَ فَُِّْٛٓى اَْػ َٕ نُِٛ َٔ ۚا  ْٕ هُ ًِ ا َػ ًَّ ٌج يِّ نُِكمٍّ َدَسجه َٔ  ٌَ ْٕ ًُ                                                                                ُْٚظهَ

Terjemahannya :”Dan setiap orang memperoleh tingkatan 

sesuai dengan apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

balasan amal perbuatan mereka dan mereka 

tidak dirugikan”. 

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi tiap-tiap orang 

adalah amal yang menentukan tingkat hidup dalam 

masyarakat. Amalan yang baik tidak akan ada kelengahan, 

bahkan selalu ada penghargaan atas nilai amalan yang telah 

mereka kerjakan (Hamka. 2015:305). 

2.2.6 Sistem Pembayaran Upah  

  Sistem pembayaran ini sangat penting dalam soal 

upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas 

kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. 

Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, 

diantaranya: 

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu 

sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang 

telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-

jaman, per-minggu dan per-bulan. 

2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem 

pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan 

imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara 

menyeluruh. 

3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem 

pembayaran upah yang pembayarnya diberikan 

sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan 

dibagikan antara mereka sendiri. 
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4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem 

pembayaran upah yang memberikan buruh atau 

karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau 

perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya 

diterima. 

5. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang 

besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata 

dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang 

tentunya juga didasarkan pada biaya hidup (A. Ridwan 

Halim, 1985:84-87). 

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus 

dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan 

upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan 

pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: 

ِ صَ  َش لَاَل لَاَل َسُسُٕل ّللاَّ ًَ ٍِ ُػ ِ بْ ٍْ َػْبِذ ّللاَّ َسهََّى أَْػطُٕا اْْلَِجَٛش أَْجَشُِ لَْبَم َػ َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ هَّٗ ّللاَّ

ٌْ َِٚجفَّ َػَشلُُّ    )سٔاِ إبٍ ياجت ٔانطبشاَٙ( أَ

 

Artinya:“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata 

Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja 

upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu 

Majah, shahih). 

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan 

pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan 

terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa 

adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam 

diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran 

upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang 

memepekerjakan. 

Hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan 

gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja 

hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang diterimanya 

dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja 

kering, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti 
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dan tidak ada yang merasa dirugikan (Kahar Masyhur, 

1992:515).   

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari 

komponen-komponen upah. Komponen upah tersebut 

terdiri dari:  

a. Upah pokok 

b. Tunjangan tetap 

c. Tunjangan tidak tetap 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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