
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan  

Komponen biaya terbesar usaha tipe maklon adalah biaya tenaga kerja 

sedangkan komponen penerimaan usaha terbesar berasal dari upah jasa 

penggilingan padi. Komponen biaya terbesar pada usaha penggilingan tipe 

non maklon dan gabungan adalah biaya pembelian gabah kering panen (GKP) 

yang mencapai 92,32 persen (non maklon) dan 91,87 persen pada (gabungan). 

Sedangkan komponen penerimaan utama pada kedua usaha tersebut berasal 

dari penjualan beras.9 

Ketiga usaha penggilingan padi memperoleh keuntungan dalam aktivitas 

produksinya. Namun, proporsi keuntungan terbesar usaha penggilingan padi tidak 

berasal dari penjualan beras (main product), akan tetapi berasal dari produk 

sampingan (side product), yaitu 66 persen pada usaha tipe  non maklon dan 74 

persen pada usaha tipe gabungan.10 

Berdasarkan analisis terhadap imbangan penerimaan dan biaya (rasio R/C) 

maka diketahui bahwa ketiga usaha penggilingan padi kasus telah efisisen. 

Namun, penggilingan padi tipe maklon lebih efisien dibandingkan kedua usaha 

lainnya. Diduga pemilihan tipe maklon oleh suatu usaha  merupakan bentuk 

penghindaran resiko harga. Tipe usaha non maklon memiliki risiko yang tinggi 

dalam menghasilkan keuntungan yang besar karena sangat tergantung pada besar 

atau kecilnya harga input terutama harga gabah  dan  harga output yaitu  beras11 

Usaha penggilingan padi yang hanya fokus pada aktivitas penggilingan 

gabah menjadi beras dan kemudian menjual beras yang dihasilkan akan 

                                                             
9  Rachmina Tursina, Dkk “Kinerja Usaha Penggilingan Padi” (Jurnal Agribisnis, Fakultas 

Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2013)  h. 151 
10 Ibid., h. 151 
11 Ibid., h. 152 
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memperoleh pendapatan dan tingkat efisiensi  usaha yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan usaha penggilingan padi yang juga fokus pada pengelolaan 

produk samping (side product), seperti sekam, dedak, menir, dan broken rice.12 

Harga gabah dan beras merupakan sesuatu yang di luar kendali pelaku 

usaha penggilingan padi. Kenaikan harga gabah yang dapat ditoleransi oleh 

pelaku usaha adalah sebesar 9,81 persen, sedangkan penurunan harga beras yang 

dapat ditoleransi adalah sebesar 10,34 persen atau minimal harga beras dijual 

dengan harga Rp 8.120,00 per kg beras. Oleh sebab itu, penetapan HPP beras 

sebesar Rp 6.600,00 Per-Kg beras dapat merugikan usaha penggilingan padi.13 

Variabel kunci yang mempengaruhi kinerja usaha penggilingan padi 

diduga terdiri atas tipe usaha, harga gabah kering panen, harga beras, dan 

manajemen  pengelolaan  produk samping  (side product)  produksi.14 

Dilihat dari sisi kualitasnya, hasil produksi beras dari penggilingan padi 

tersebut menghasilkan 3 (tiga) jenis beras yang di jual di pasaran, yaitu: 

a.  Beras super aromatik 

b. Beras klas premium (medium) 

c.  Beras untuk kalangan bawah (kualitas jelek). 

 

Secara umum kondisi geografis Kecamatan Unaaha adalah daratan.  Lahan 

masyarakat lebih banyak diolah sebagai persawahan dan perkebunan. Memiliki 

sumber daya alam hasil hutan yaitu kayu olahan dan sebagainya.  Akses ke 

daerah-daerah potensial seperti pusat perekonomian, pusat pendidikan dan pusat 

pemerintahan sangatlah mudah dijangkau karena sarana transportasi darat yang 

                                                             
12 Ibid., h. 152 
13 Ibid., h. 152 
14 Ibid., h. 152 
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cukup baik, memiliki akses informasi dari luar yang lebih mudah, juga memiliki  

sarana penerangan listrik yang cukup.15  

Sebagian besar masyarakat Unaaha memiliki mata pencaharian sebagai 

petani sawah dan perkebunan, selain itu ada yang bergerak dibidang perdagangan, 

jasa dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 16 

Kota Unaaha, ibukota Kabupaten Konawe, merupakan salah satu kota 

kecil di jazirah tenggara pulau  Sulawesi yang hingga saat ini masih sedang 

berbenah untuk menggapai harapan salah satu kota dengan tingkat kemajuan yang 

pesar seperti halnya kota-kota  lain di Indonesia. Ditetapkan pertama kali sebagai 

ibukota Kabupaten Konawe pada tahun 1985, Unaaha telah menjadi salah satu 

pusat kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian di jalur lalu lintas utama 

perdagangan Selatan Tenggara.17 

Terkadang, oleh banyak kalangan, Unaaha dikenal sebagai kota transit, 

yakni tempat persingahan para saudagar, pengusaha dan kelompok sosial lain 

yang memiliki tradisi bolak balik dari Kendari, Kolaka dan Makassar, Sulawesi 

Selatan.18 

          Secara administratif, belum ada batas-batas jelas yang menandai landmark 

kawasan perkotaan di Unaaha. Namun, selama ini, wilayah yang sering disebut 

sebagai kawasan kota Unaaha mencakup wilayah Kecamatan Wawotobi di bagian 

timur hingga ke wilayah Kecamatan Unaaha di bagian barat. Kedua kecamatan ini 

                                                             
       15 Profil Kecamatan Unaaha, Http://Pnpm-Konawe.Blogspot.Co.Id/2013/11/Profil-
Kecamatan-Unaaha.Html (11/23/2013 04:30:00 Am)    
       16  Ibid., h. 1 
       17  Ahmad “Sejarah kota unaaha.”Wikipedia. http://cloudyesung.heck.in/sejarah-kota-unaaha-
wikipedia.xhtml (08:19, 12-Jan-14 2016) 
       18  Ibid.,  h. 1 
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secara administratif membawahi sejumlah wilayah setingkat kelurahan sebanyak 

25 unit kelurahan. Untuk dapat sampai ke sana, jarak ditempuh dengan jalan darat 

1 jam dari Kota Kendari.19 

Pertanian Daerah ini termasuk lumbung beras Sulawesi Tenggara. Sentra 

padi di Kendari meliputi ibu kota kabupaten Unaaha, Wawotobi, dan Pondidaha. 

Dari total produksi Kabupaten Kendari, sekitar 70 persennya dipasok dari Kota 

Unaaha. Keunggulan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Sultra ini di 

sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, terbukti pada jumlah produksi padi 

yang angkanya jauh di atas kabupaten atau kota lain di Provinsi Sultra.20 

 

B. Pengertian Dan Teori Produksi  

Produksi atau memproduksi adalah suatu  usaha atau kegiatan untuk 

menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan 

bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.  

Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau 

sarana untuk melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi yang 

dimaksudkan dalam ilmu ekonomi adalah Manusia (tenaga kerja = TK), 

Modal (uang atau alat modal seperti mesin = M), SDA (tanah = T) dan skill 

(teknologi = T). 

Yang dimaksud fungsi produksi adalah hubungan teknis yang antara 

faktor produksi (input) dengan hasil produksi (output). Secara matematis 

hubungan teknis itu dapat ditulis Output = f (TK, M, T,S), hubungan teknis 

                                                             
19  Ibid., h.2 

       20  Ibid., h.2 
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yang dimaksud adalah bahwa produksi hanya biasa dilakukan dengan 

menggunakan faktor produksi yang dimaksud. Bila faktor produksi tidak ada 

maka tidak ada juga produksi.21  

C. Konsep Tukar Menukar  

Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Kelompok 

hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat 

tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah 

yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah 

adalah salah satu akad yang berisi  pengambilan manfaat sesuatu dengan 

jalan penggantian.22 

Ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang 

berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta 

termasuk  salah  satu  bentuk  tolong-menolong  yang  diajarkan  agama.  

Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu 

hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Ayat dan riwayat 

yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan ijarah tersebut. 

Landasan dari al-qur’an diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:23 

                                    

                               

     

                                                             
21 Iskandar Putong Teori, Ekonomi Mikro Kajian Konvensional Dan Wacana Syariah 

(Jakarta  Mitra Wacana Media 2005)., h. 127  
22 DRS. Helmi Karim M.A., Fiqh Muamalah (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

 2001)., h. 29 

  23  Ibid., h. 30 
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Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak 
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- 
orang yang baik".(Qs. al-Qashash ayat 27) 

 

                                     

                           

                                  

                                 

                      

 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 
ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan 
seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah ayat 233) 

     
Adapun landasan sunnah tentang ijarah ini  antara lain ialah : 

Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi 
Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:  

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang 
tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang 
kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan 
tanah itu dengan emas atau perak (uang)." 
 

Ijarah itu berlaku umum setiap akad yang berwujud pemberian 
imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya ijarah 
itu terdiri atas  
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1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu  

2. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan 24 

Adapun golongan Syafi’iah, Malikiah dan Hanabilah berpendirian 

bahwa rukun ijarah itu terdiri atas muajjir (pihak yang memberikan ijarah), 

musta’jir (orang yang membayar ijarah), al-ma’qud alaih dan shighat25 

 Para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah 

memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan 

yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan  secara hukum. 

 Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ijarah ialah berakal 

sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula 

yang tidak baik. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil yang belum 

mumayyiz tidak sah melakukan ijarah. Demikian pula orang yang mabuk dan 

orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan 

ijarah ketika ia dalam keadaan sakit. Mereka yang melakukan akad itu 

mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah 

mumayyiz saja. 

 Beberapa hal ketentuan-ketentuan yang perlu mendapat perhatian 

dalam  melaksanakan aktivitas ijarah, yakni :  

1. Para pihak yang menyelengarakan akad harus berbuat atas kemauan 

sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, Tidak boleh dilakukan 

akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 

keterpaksaan. 

2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang 

dari muajjir atau pun dari musta’jir. Kedua pihak yang melakukan akad 

ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang 

                                                             
24 Ibid., h. 33 
25 Ibid., h. 34 
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mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak 

merasa dirugikan atau  tidak mendatangkan  perselisihan di kemudian hari. 

3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 

bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka 

obyek yang menjadi sasaran dapat diserahterimakan, berikut segala 

manfaatnya. 26 

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek ijarah mestilah berupa sesuatu 

yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Demikian pula tidak dibenarkan 

menerima upah atau memberi upah untuk suatu perbuatan yang dilarang 

agama. 

5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang 

bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan 

kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa 

benda material untuk gaji seseorang ataupun berupa jasa atau upah, 

asalkan dilaksanakan atas kerelaan dan kejujuran.27 

Imam Ghazali (w.505 H) Dikatakan unta ini menyamai 100 Dinar 

sekian ukuran minyak Za’faran ini menyamai 100 keduanya kira kira sama 

dengan satu ukuran keduanya bernilai sama 

Ibn Rusy (w. 595 H) menyatakan bahwa, Apabila seseorang menjual 

kuda dengan beberapa baju nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda 

adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju maka jika kuda itu bernilai 

50 tentu baju itu harus bernilai 50. 

Ibn Al-Qayyim (w. 751 H) mengungkapkan nilai harga adalah akurat 

yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik akurat dan 

ukuran yang biasa dikukuhkan untuk mengukur nilai 28 
                                                             

26  Ibid., h. 35 
  27  Ibid., h. 36 

           28 Adiwarman A.Karim S.E., M.B.A, Ekonomi Makro Islam., M.A.E.P (Jakarta Raja 
Grafindo Persada, 2007.)., h. 128 
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D. Konsep Pengupahan Dalam Islam   

1. Definisi Upah 

Ialah ijarah menurut bahasa ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau 

“imbalan” karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan 

atau  upah karena melakukan suatu  aktivitas.29  

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya 

ialah al-iwadh  yang arti dalam  bahasa  indonesianya  ialah  ganti dan 

upah 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan 

ijarah antara  lain  adalah sebagai berikut : 

a.  Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah : 

“akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan  

disengaja dari suatu zat yang disewa dengan  imbalan” 

b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah 

“nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan” 

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ijarah ialah: 

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu” 

                                                             
               29 Drs. Helmi Karim, M.A. Fiqh Muamalah  (Cet, 3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h.  29 
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d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud  

dengan ijarah adalah : “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan 

syarat-syarat”30 

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian 

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah : 

“akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 

manfaat” 

g. Menurut idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga 

orang  lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.31 
 

2. Dasar Hukum Upah  

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Alquran, Al-Sunnah 
dan Al-Ijma. 
Dasar hukum ijarah dalam Alquran adalah: 

                  

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 
kepada mereka upahnya (Al-Thalaq:6) 
Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah: 

 
“Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” 
(Riwayat Ibnu Majah) 

 

 

 
 
 
 

                                                             
30 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)., 

h. 114 
        31 Ibid., h. 115 
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“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 
tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari Dan Muslim).32 
 

3. Rukun Dan Syarat Upah  

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut 

a.  Mu’jir dan Musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa 

atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 

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 tasharruf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah Swt berfirman: 

                      

        

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 (An-Nisa : 29) 
 

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui 

manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. 

b. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir ijab kabul upah-

mengupah. 

c. Ijarah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua bela pihak, baik 

dalam upah-mengupah. 

d. Dalam upah-mengupah disyaratkan pada barang dengan beberapa 

syarat berikut ini : 
                                                             

 32 Ibid., h. 116 
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1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad upah-mengupah dapat 

dimanfaatkan kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek upah-mengupah dapat 

diserahkan  kepada pekerja.  

3) Manfaat dari benda yang menjadi upah adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut Syara bukan hal yang dilarang (diharamkan) 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu 

yang  ditentukan  menurut  perjanjian dalam akad.33 
 

4. Pembayaran Upah  

Jika ijarah itu suatu pekerjaaan, maka kewajiban pembayaran 

upahya pada waktu berakhirnya perkerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 

jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 

dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib 

diserahkan upahya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 

diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang 

disewakan kepada musta’jir ia berhak menerima bayarannya karena 

(musta’jir) sudah menerima kegunaanya 

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut 

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang 

diriwayatkan  Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda : 

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” 

2. Uang dibayar ketika akad upah-mengupah,  kecuali bila dalam akad 

ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama 

pekerjaan  berlangsung.34 
 

                                                             
33  Ibid., h. 118 
34  Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)., 

h. 121 
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E. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Menurut imam syaibani : kerja merupakan usaha untuk mendapatkan 

uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi 

didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan 

dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi 

kebutuhan manusia. 

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan 

oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja 

sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua 

kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah 

buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa 

usaha manusia semua akan tersimpan.35 

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah 

sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja 

rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan 

Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan 

cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan 

kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai 

arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang 

Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun 

pengusaha di Indonesia. 

 

                                                             
35  Nurul Huda, Et Al. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis (Cet. 1; Jakarta: Prenada 

Media Group, 2008)., h. 277  
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Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar: 

a. Buruh profesional - biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga 

otak dalam bekerja  

b. Buruh kasar - biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot 

dalam bekerja.36 

 
1) Tenaga Kerja Lepas 

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya 

menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, 

berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang 

dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh 

pemberi kerja. Yang di dapat atau Hak Tenaga kerja Lepas yaitu mendapat 

gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan 

sosial. Karena Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak 

selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai. 

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

a) Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.  

b) Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.  

c) Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil 

                                                             
       36 Arti Kata Pekerja, Wikipedia Ensiklopedi Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/buruh (27 
Oktober 2015)., h. 1 
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pekerjaan yang dihasilkan.  

d) Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu 

jenis pekerjaan tertentu. 37 
 

2) Tenaga Kerja Borongan 

Hubungan kerja berdasarkan kerja borongan lepas dengan pembagian 

hasil menurut upah atas satuan hasil kerja atau upah yang diterima 

berdasarkan barang yang dapat diselesaikannya.38 
 
Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat 

dikemukakan antara lain : 
 
 

1. Dari Ibn Umar r.a ketika Nabi Ditanya: Usaha apakah yang paling baik? 
Nabi menjawab yaitu perkerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan 
semua  jual beli yang baik. 
 
 
 
 
 

 

 
2. HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang 

adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya 
Nabi Daud as mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)” 
 

F. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak 

tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan 

harta dari pihak musta’jir oleh ajir. Atau dengan kata lain, ijarah merupakan 

upah terhadap jasa tertentu dan disertai kompensasi. 

Syarat sah dan tidaknya  ijarah tersebut adalah adanya jasa yang 

dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak 
                                                             
        37  Ibid., h. 2 

38  Ibid.,  h. 3 
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seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait 

dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Ketentuan kerja, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang 

dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak 

kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. 

Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena ijarah 

yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus 

ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah 

kerjanya juga harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas’ud berkata Nabi SAW 

bersabda: 

 

 

”apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang 

ajir, maka hendaknya diberi tahu tentang upahnya”.39 

2) Bentuk Kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya 

juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk 

pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir. 

3) Waktu kerja, dalam ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu 

yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 

pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi 

ajir. 

4) Gaji kerja, disyaratkan juga honor ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan 

ciri yang bias menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah boleh 

tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.40 

 

 

                                                             
       39 Ibid., h. 299 
    40 Ibid., h. 230 
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Imam  Ahmad  meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said “Bahwa 

Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi 

jelas bagi ajir tersebut”. 

Upah dapat digolongkan menjadi 2 : 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah 

disebutkan pada awal, syaratnya adalah ketika disebutkan harus 

disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 

b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya 

adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu yang 

sejenis pada umumya. 41 
 

G. Perjanjian Kerja  

1. Pengertian 

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah 

perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak 

berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk 

melakukan pekerjaan tersebut. 

Dalam praktek, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklarifiksikan kepada  

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu  

b. Perjanjian kerja atau perburuhan dan  

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.42 

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak 

menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah. 

                                                             
    41 Ibid., h. 231 

42 Suhrawi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Sinar Grafika 2004)., h. 152 
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Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan itu sudah menentukan tarif 

untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya. 

Sedangkan dalam hal perjanjian kerja merupakan perjanjian yang 

diadakan antara pihak pekerja dengan pihak yang memberikan pekerjaan. 

Lazimya pekerja memberikan perintah dan melakukan pekerjaan harus 

menaati perintah tersebut. 

Sedangkan menyangkut perjanjian pemborongan pekerjaan, adalah 

suatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan 

pekerjaan borongan. Hasil pekerjaan yang diserahkan kepadanya dalam 

keadaan baik lazimnya, perjanjian pemborong selalu dikaitkan dengan 

jangka waktu. 

       Perjanjian kerja dalam syari’at islam digolongkan  yaitu ijarah a’yan, 

sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah 

hukum islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir (ajir khas 

seseorang atau beberapa orang bekerja pada seseorang dan ajir mustarak 

yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak.43 
 

2. Syarat Sahnya 

a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau 

halal menurut ketentuan syari’at berguna bagi perorangan atau pun 

mayarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syari’at 

tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja. 

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas kejelasan 

manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan 

waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan. 

c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk 

jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya. 
 

                                                             
   43 Ibid., h. 153 
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3. Kewajiban Dan Hak-Hak Pekerja  

Ada pun Yang menjadi kewajiban pekerja : 

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau 

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas. 

b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti 

d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 

dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, 

hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 

e. Menganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan 

tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. 

Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. 

c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.44 
 

4. Penentuan Upah Kerja  

Ketentuan Al-quran yang ada kaitan dengan penentuan upah pekerja adalah  

                              

              

 
Sesunguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.( Qs. An-Nahl: 90) 

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan 

(majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para 

                                                             
44 Ibid., h. 154 
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pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat di artikan tenaga kerja 

sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian jerih payah pekerja 

tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil. 

          Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan 

majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan para 

pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak. 

Selain itu dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi 

kerja dilarang Allah untuk berbuat keji (seperti memaksa pekerja berbuat 

cabul) dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus  

ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah. 

 
            Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomani 

Sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

 
 
 
 

 

 
“ bahwa ajir khash pembantu rumah tangga, hendaklah dipandang 

sebagai keluarga sendiri yang kebetulan berada di bawah kekuasaan 
kepala rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berada di bawah 
kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi. Makan seperti yang 
dimakan oleh keluarga rumah tangganya, diberi pakaian seperti yang 
dipakai keluarga rumah tangganya. Jangan diberi pekerjaan di luar 
kekuatan wajar. Jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk 
meringankan.” 

Ketentuan hadis tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada 

umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan kepada si 

pekerja, haruslah dapat memenuhi  

a. Kebutuhan pangan si pekerja  

b. Kebutuhan sandang  

c. Kebutuhan tempat tinggalnya 
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Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa  

Upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat 

memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan 

kondisi setempat.45 
 

5. Upah Minimum Tenaga Kerja   

Campur tangan pemerintah untuk mengatur ketentuan upah 

minimum tenaga kerja. Dasar hukum campur tangan pemerintah terhadap 

ketentuan upah minimum tenaga kerja menurut syari’at Islam didasarkan 

kepada asas maslahah wa murshalah (meraih manfaat atau menghindarkan 

kemudharatan).  

Penentuan upah minimum tenaga kerja hendaknya didasarkan 

kepada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak hanya 

mendahulukan kepentingan pengusaha. Dengan kata lain, penentuan 

kebutuhan pokok tenaga kerja haruslah berdasarkan kepada realitas bukan 

berdasarkan perkiraan di atas meja.46 
 

6.  Perbedaan Upah 

Pada taraf ini, perlu dianalisis apakah perbedaan upah yang diakui 

oleh Islam. Sejauh ini secara diam-diam dianggap bahwa semua pekerja 

akan diberikan upah sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak perbedaan 

upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah 

ini.  

Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja 

kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. 

Perbedaan bisa timbul disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan. 

Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan diantara 

                                                             
45 Ibid., h. 155 

              46 Ibid., h. 157 
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berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta 

bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material yang 

diakui.47 
 

H. Macam-Macam Sistem Upah Dalam Ekonomi 

a. Sistem Upah Menurut Prestasi 

Dalam sistem upah ini pemberian upah dilakukan disesuaikan 

dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan masing-masing 

pekerja. Jadi dalam sistem ini berlaku semakin banyak jumlah barang yang 

dapat dihasilkan maka semakin besar balas jasa yang diterima pekerja 

tersebut.48 

b. Sistem Upah Menurut Waktu 

Dalam sistem upah ini pemberian upah didasarkan atas waktu atau 

lamanya seseorang pekerja melakukan pekerjaannya. Contohnya apabila 

seorang tukang bangunan dalam satu hari diberikan kompensasi Sebesar 

Rp. 50.000 maka jika tukang tersebut bekerja selama 10 hari tukang 

tersebut harus diberi kompensasi sebesar Rp. 500.000.49 

c. Sistem Upah Borongan 

Sistem upah dimana dalam pemberian upah didasarkan atas 

kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Contohnya, Pak Rahmat 

ingin membuat rumah dengan ukuran 50m x 20 meter pembuatan rumah 

tersebut diserahkan semua kepada pemborong dan telah ada kesepakatan 

antara pak rahmat dengan pemborong bahwa upah yang akan dibayarkan 

                                                             
           47 Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi 

Islam  (Jakarta: Intermasa, 1992)., h. 177 
           48 Andi Pujianto, “10 jenis sistem upah dalam  ilmu ekonomi yang perlu diketahui” Blog 

Andi Pujianto.http://www.ekonomikontekstual.com/2014/03/10-jenis-sistem-upah-dalam-
ilmu-ekonomi-yang-perlu-diketahui.html (27 maret 2014) 

     49  Ibid., h.1 
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pak rahmat kepada pemborong sebesar Rp. 110.000.000 hingga rumah jadi 

dan siap dihuni.50 

d. Sistem Upah Partisipasi Yang Dikenal Juga Dengan Sistem Upah 
Bonus 

Sistem upah partisipasi adalah pemberian upah yang sifatnya 

khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan setiap akhir tahun buku. 

Upah ini merupakan sebuah bonus atau hadiah. Dengan demikian pekerja 

akan menerima balas jasa biasa, ditambah balas jasa yang sifatnya bonus 

dalam akhir tahun buku.51 

e. Sistem Upah Premi  

Sistem upah yang dalam pemberian upah dilakukan dengan 

mengkombinasikan sistem upah prestasi ditambahkan dengan premi 

tertentu. Contohnya apabila karyawan mampu menghasilkan 50 boneka 

angrybird dalam 1 jam maka Rp. 900 tiap boneka. Dengan demikian jika 

karyawan dapat menghasilkan 80 boneka angrybird maka karyawan 

tersebut akan diberikan balas jasa sebesar Rp. 50.000 + (Rp. 900 x 30) = 

Rp. 77.00052 

f. Sistem Upah Mitra Usaha Atau Co Partnership 

Merupakan sistem pemberian upah yang hampir mirip dengan 

sistem upah bonus, Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, perbedaanya 

adalah sistem upah mitra balas jasa tidak dibayarkan dalam bentuk uang 

tunai tetapi diberikan dalam bentuk saham ataupun obligasi. Dengan 

pemberian saham persusahaan mengharapkan karyawannya dapat lebih 

tekun dan bersemangat dalam bekerja karena karyawan tersebut telah 

menjadi salah satu pemegang saham dengan kata lain maka karyawan 

tersebut telah menjadi salah satu pemegang saham dengan kata lain maka 

                                                             
     50 Ibid., h.1 
     51 Ibid., h.1 
     52 Ibid., h.1 
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karyawan tersebut menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut sebesar 

saham yang dimilikinya.53 

g. Sistem Upah Skala Berubah Atau Sliding Scala 

Merupakan sebuah sistem dengan pemberian upah didasarkan pada 

skala hasil penjualan yang selalu berubah. Jika terjadi peningkatan hasil 

penjualan maka jumlah balas jasa yang dibayarkan akan bertambah dan 

sebaliknya.54 

h. Sistem Upah Produksi Atau Production Sharing 

Merupakan sebuah sistem upah dimana dalam pemberian upah 

disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang 

atau jasa secara keseluruhan. Jika terjadi peningkatan jumlah produksi 

misalnya meningkat sebesar 10% maka besarnya balas jasa juga 

meningkat 10% dan sebaliknya.55 

i. Sistem Upah Indeks Biaya Hidup  

Merupakan sistem upah dimana dalam pemberian upah 

berdasarkan pada tinggi rendahnya biaya hidup. Semakin tinggi biaya 

hidup maka semakin tinggi juga besarnya upah yang dibayarkan56. 

j. Sistem Upah Bagi Hasil 
Merupakan sistem upah dimana dalam pemberian upah dilakukan 

dengan  memberikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil 

keuntungan yang didapatkan. Sistem ini sering dipakai dalam  sektor 

pertanian. Contohnya petani penggarap menggarap sawah orang lain 

dengan  kesepakatan bagi hasil 50%. Jadi jika sawah yang digarap petani 

tersebut dapat menghasilkan 4 ton beras maka petani penggarap akan 

mendapat 2 ton beras dan 2 ton sisanya menjadi hak milik sawah57 

 
                                                             

53  Ibid., h. 1 
54  Ibid., h. 1 

  55  Ibid., h. 1 
  56  Ibid., h. 1 
  57  Ibid., h. 1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

  Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Dapat berupa 

gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalitis dalam bentuk 

kategori-kategori.58 
 
B. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini bertempat di pengilingan gabah Di Kel. Unaaha Kec. 

Unaaha  Kabupaten Konawe yang berlokasi di Jalan Pagala. lokasi 

tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam 

pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik 

2. Waktu penelitian  

Penelitian di laksanakan pada semeter Genap tahun ajaran 2016 yaitu 

antara bulan januari 2016 sampai  bulan juli 2016 

C. Tipe-Tipe Data 

  Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif 

sebagai data primer dan data sekunder : 

  Data primer : data ini dengan teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. 

Dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. 

Data sekunder: data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca melihat atau  

mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 
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