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ABSTRAK 

 

Analisis Pendapatan Karyawan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Puti Minang Group) 

 

 

Oleh  

Endang Kurniawan 

 

 

Karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 

dan memberikan hasil perolehan kerjanya kepada pengusaha 

yang memperkerjakanya, dimana hasil karyanya itu sesuai 

dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata 

pencaharianya.  Setiap bentuk usaha dan pekerjaan karyawan 

perlu diapresiasi dalam bentuk pemberian upah dan bonus. Upah 

dan bonus ini pada umumnya digunakan oleh karyawan dalam 

memenuhi kebutuihan pokoknya maupun keluarganya. Tingkat 

pemenuhan upah dan bonus ini pada akhirnya akan menentukan 

tingkat kesejahteraan dari masing-masing karyawan tersebut, 

apakah upah tersebut dapat mencukupi kebutuhannya, atau malah 

sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pendapatan karyawan Puti Minang Group dan dampaknya 

terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan, serta ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam. 

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang 

“Analisis Pendapatan Karyawan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Puti Minang Group)”. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder. 

Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan  karyawan di 

RM Puti Minang Tanjung Senang sangat bermanfaat bagi 

kesejahteraan karyawan. Pendapatan yang memadai tersebut 

berakibat pada pemenuhan kebutuhan informan (masyarakat) 

atau keluarganya semakin terpenuhi baik kebutuhan primer 

maupun sekunder, sehingga kesejahteraan masyarakat atau 

keluarga diasumsikan akan semakin baik. Berdasarkan perspektif 



 
 

 

iii 

 

ekonomi Islam, sistem upah yang dilakukan, telah sesuai dengan 

syariat Islam yang menganjurkan agar upah yang diterima oleh 

pihak pekerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan.  

 

Kata kunci : Pendapatan, Karyawan, Kesejahteraan, 
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MOTTO 

 

ُطوا:َْوَسلَمََْْعلَي هْ ّْللَاَُْْْصلَىّْللَا َْْرُسولُْْقَالَْ:ْقَالَُْْعَمرَْْب نْ ّْللَا َْْْعب دْ َْعنْ  ْْأَع 

يرَْ َج  َرهُْْاْل  فَْْأَنْ ْقَب لَْْأَج  ماجهْابنْرواْه.َْعَرقُهُْْيَج   

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. 

bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya 

mengering.” (HR. Ibnu Majah).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah ,  juz 2, 816 
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BAB 1 

PENDAHULAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penulisan 

skripsi ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa kata 

yang terkait dengan maksud dari judul skripsi ini. Judul skripsi ini 

adalah: ‘‘Analisis Pendapatan Karyawan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Puti Minang Group) Untuk mengindari berbagai macam tafsiran 

judul diatas, maka berikut beberapa istilah yang terdapat pada judul 

tersebut: 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan 

untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok 

permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.1 

2. Pendapatan 

Pendapatan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi 

yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika 

arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal.2 

3.  Karyawan  

 Karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan 

memberikan hasil perolehan kerjanya kepada pengusaha yang 

memperkerjakanya, dimanahasil karyanya itu sesuai dengan 

profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata 

pencaharianya.3 

 

 

 

 
1Ahmad Iflah Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, 

(Jakarta, 2010), 621 
2 Keiso, Weygandt, dan Warfield, Akutansi Intermediate, Edisi Kedua Belas 

(Jakarta: Erlangga, 2011), 955. 
3Noor Arifin, Manajemen Sumber Daya Manusia,Unisnu Press,Jepara h.46 

1 
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4. Kesejahteraan 

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam 

istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi 

manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 

keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan 

dengan keuntungan benda4 

5.  Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum 

syari’ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas 

pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan 

tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya 

sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.5 

Berdasarkan uraian definisi di atas, maka yang dimaksud 

dengan Perspektif Ekonomi Islam adalah  sudut pandang atau 

tinjauan aturan-aturan fundamental Ekonomi yang dibangun 

dengan dasar-dasar dan siasat Ekonomi Islam yang bersumber dari 

Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat 

sekarang dan kapanpun. 
 

B. Latar Belakang Masalah 

Karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan 

memberikan hasil perolehan kerjanya kepada pengusaha yang 

memperkerjakanya, dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi 

atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencaharianya. 6 

Setiap bentuk usaha dan pekerjaan karyawan perlu diapresiasi dalam 

bentuk pemberian upah dan bonus. Upah dan bonus ini pada 

umumnya digunakan oleh karyawan dalam memenuhi kebutuihan 

 
4  Malinda, H. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Ukm 

Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Usaha Bakso Ikan Cahaya Bahari Desa Linggar Jati Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN 

Raden Intan Lampung). 
5  Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Iislam 

Ekonosia (Yogyakarta : Sleman, 2004), 5 
6 Noor Arifin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jepara : 

Unisnu Press,2017), 46 
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pokoknya maupun keluarganya. Tingkat pemenuhan upah dan bonus 

ini pada akhirnya akan menentukan tingkat kesejahteraan dari 

masing-masing karyawan tersebut, apakah upah tersebut dapat 

mencukupi kebutuhannya, atau malah sebaliknya. 

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam 

istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi 

manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 

keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan 

dengan keuntungan benda7. Kesejahteraan dipahami dalam bingkai 

materialisme dan hedonisme murni, dimana keadaan sejahtera terjadi 

manakala manusia memiliki keberlimpahan (tidak sekedar 

kecukupan) berbagai sarana material yang memberikan kenikmatan 

bagi kehidupannya.  

Dalam Islam kesejahteraan atau yang dikenal dengan istilah 

maslahah merupakan sebuah konsep yang mencakup semua urusan 

manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya. Berbicara 

mengenai konsep kemaslahatan tidak akan lepas dari prinsip 

Maqashid syariah yang merupakan inti dari kemaslahatan itu sendiri. 

Prinsip tersebut menyatakan bahwa, seorang mukallaf akan mendapat 

kemaslahatan apabila dapat memelihara lima tujuan tersebut. 

Sebaliknya, jika tidak dapat memeliharanya maka akan mendapat 

kemudharatan. 8  Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam Surat Al-Baqarah ayat 267: 

 

ٰٓاَيَُّها ا الَِّذْينَ  ي  َمنُْوٰٓ تِ  ِمنْ   اَْنِفقُْوا ا  آٰ  َكَسْبتُمْ  َما َطي ِب  نَ  لَُكمْ  اَْخَرْجنَا َوِممَّ  اْْلَْرِض  م ِ

ُموا َوَْل  ۗ   ِخِذْيهِ  َولَْستُمْ  تُْنِفقُْونَ  ِمْنهُ  اْلَخبِْيثَ  تَيَمَّ ٰٓ  بِا    ۗ   فِْيهِ   تُْغِمُضْوا اَنْ  اِْلَّ

ا  ِمْيد  حَ  َغنِي   ّللٰاَ  اَنَّ  َواْعلَُمْوٰٓ

 
7  Malinda, H. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Ukm 

Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Usaha Bakso Ikan Cahaya Bahari Desa Linggar Jati Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN 

Raden Intan Lampung). 
8 Syakur, Ahmad, “Standard Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi 

Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)”, Jurnal Universum, Volume 9 Nomor 1 

(2015):26-34 
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Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( dijalan 

Allah ) sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan 

sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. Dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya 

lagi maha terpuji.”9 

Berdasarkan ayat di atas, artinya (Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari 

(hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan 

buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau 

yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu 

keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 

'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) 

maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus 

diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), 

artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya 

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum 

syari’ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan 

pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan 

kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah 

dan masyarakat.10  Islam  menjelaskan pula suatu larangan riba bila 

umatnya mempunyai rencana atau keinginan untuk berhasil dalam 

usahanya, namun harus sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan 

ajaran dalam syariat Islam. Islam juga menganjurkan umatnya untuk 

berproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, 

pertanian, perkebunan, periklanan, perindustrian dan perdagangan. 

Bekerja dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi 

juga merupakan suatu kewajiban agama, sehingga perlu diperlihatkan 

cara dan proses kerja yang akan membawa konsekuensi terhadap hasil, 

karena ekonomi islam menolak mengambil keputusan atau pendapatan 

 
9  Departemen  Pendidikan Agama, Al-Quran dan terjemahannya 

(Bandung : CV. Daarus Sunah, 2012), 54 
10  Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Iislam 

Ekonosia......,5 
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yang diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dari 

usaha.  

Karyawan merupakan aset penting dalam usaha yang wajib 

mereka dijaga tidak terkecuali bagi perusahaan yang khususnya bergerak 

dibidang makanan siap saji. Selain strategi pengembangan usaha yang 

diterapkan, kompensasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja.Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atau jasa yang telah diberikan kepada 

perusahaan.Dengan adanya pemberian kompensasi yang pantas dan 

memadai dapat meningkatkan motivasi kerja dan tidak sedikitnya 

mampu membantu perekonomian karyawan serta menambah 

pendapatan karyawan bekerja.11 

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu 

yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, akan 

tetapi sektor UKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang relatif 

kuat dalam menghadapi krisis tersebut. Berdasarkan data yang dirilis 

oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000, tiga tahun pasca krisis 

sejak tahun 1997 saja sektor UMKM telah mampu memberikan 

kontribusi yang mengesankan, yaitu dalam total pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2000 sebesar 4,9 persen, 

sebanyak 2,8 persen berasal dari pertumbuhan sektor UMKM. Dan 

Menurut data BPS tahun 2003, jumlah UKM di Indonesia adalah 42 juta 

unit atau 99,99 persen terdiri dari jumlah seluruh unit usaha di Indonesia. 

Sebanyak 99,85 persen terdiri dari skala usaha kecil dan 0,14 persen dari 

skala usaha menengah.. 12  Salah satunya yaitu UKM yang bergerak 

dibidang makanan. Seperti yang kita ketahui,bahwa keberadaan UKM 

sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, sehingga secara tidak 

langsung juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.Pemberian 

upah tenaga kerja di Provinsi Lampung mengacu pada Upah Minumum 

 
11  Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar 

(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), 13. 
12  Halim Oky Zulkarnaen,”Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha 

Kecil Dan Menengah UKM Makan Ringan”. (Skripsi Program Manajemen 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dipenorogo, Semarang, 2013), 1. 
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Kota / Kabupaten yang ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. 

Adapun pemberian upah tersebut mengacu pada data sebagai berikut : 

TABEL 1.1 

DAFTAR DATA UMK LAMPUNG TAHUN 2017-2020 

      Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020 

Ditinjau dari ekonomi Islam, peran UKM sangatlah penting 

untuk membuka peluang baru bagi pengentasan kemisikinan serta 

mencapai usaha pembangunan berkelanjutan di era digital ini. 

Pembangunan ekonomi yang sejalan dengan digitalisasi di zaman ini 

sangatlah penting untuk dilaksanakan agar pengentasan kemiskinan dan 

pencapaian pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif. 

Rumah Makan Puti Minang Cabang Tanjung Senang Bandar 

Lampung merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang kuliner. 

Rumah makan ini sudah berdiri cukup lama, dan mempunyai karyawan 

NO KABUPATEN / KOTA 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 

1 Kota Bandar Lampung 2.054.365,32 2.263.390,87 2.445.141,15 2,653,222 

2 Kota Metro 1.909.530 2.075.850,06 2.242.540,18 2,433,381 

3 Kabupaten Lampung Tengah 1.916.696,15 2.074.673 2.250.957 2,442,513 

4 Kabupaten Lampung Timur 1.908.555,75 2.168.172 2.241.206 2,432,150 

5 Kabupaten Tulangbawang 1.917.324 2.074.673 2.241.269 2,443,313 

6 Kabupaten Way Kanan 1.950.000 2.160.000 2.241.269 2,588,911 

7 Kabupaten Lampung Utara 1.921.670 2.074.673 2.241.269 2,461,850 

8 
Kabupaten Tulangbawang 

Barat 

1.939.948,25 2.074.673 2.241.269 
2,472,144 

9 Kabupaten Lampung Selatan 1.908.447 2.074.673 2.342.848 2,567,168 

10 Kabupaten Lampung Barat 1.908.447 2.074.673 2.241.269 2,526,545 

11 Kabupaten Mesuji 1.908.447 2.074.673 2.241.269 2,588,911 

12 Kabupaten Pasawaran 1.908.447 2.074.673 2.241.269 2,432,001 

13 Kabupaten Pringsewu 1.908.447 2.074.673 2.241.269 2,432,001 

14 Kabupaten Tanggamus 1.908.447 2.074.673 2.241.269 2,432,001 

15 Kabupaten Pesisir Barat 1.908.447 2.074.673 2.333.488 2,432,001 
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yang cukup banyak. Masing-masing karyawan memiliki tugas masing-

masing, mulai dari memasak, menyiapkan makanan, mengemas 

makanan, dan mencuci peralatan. Setiap karyawan juga diberikan jam 

kerja serta upah yang dihitung berdasarkan waktu kerja.  

Penentuan tingkat upah yang Islami yaitu dengan memperhatikan 

faktor obyektif maupun subyektif. Faktor obyektif adalah pertimbangan 

tingkat upah di pasar tenaga kerja, sementara faktor subyektif adalah 

pertimbangan aspek kemanusiaan yang meliputi nilai kerjasama dan 

tolong menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan 

harmoni sosial. Selain itu, penetapan upah haruslah menganut prinsip 

keadilan. Terminology adil dalam pengupahan harus memperhatikan 

kondisi muta’jir maupun ‘ajir, bukan hanya salah satunya saja. 

Sehingga kebijakan pemerintah dalam pengupahan yang Islami 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di satu sisi, 

tanpa menimbulkan kedzaliman kepada para pemberi kerja di sisi lain. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 279, yaitu, 

نَ  بَِحْرب   فَأْذَنُْوا تَْفعَلُْوا لَّمْ  فَِانْ   ُرُءْوسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َواِنْ  َوَرُسْوِله    ّللٰاِ  م ِ

تُْظلَُمْونَ  َوَْل  تَْظِلُمْونَ  َْل  اَْمَواِلُكْم    
Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya.13 

Berdasarkan ayat di atas, artinya, (Jika kamu tak mau 

melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) 

datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) terhadapmu. Ayat ini 

berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka 

mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (Dan 

jika kamu bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu 

pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan 

mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima 

jumlah yang kurang.  

 
13 Departemen  Pendidikan Agama, Al-Quran dan terjemahannya 

(Bandung : CV. Daarus Sunah, 2012), 58 
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Prinsip kesejahteraan yang dihasilkan dari upah ditinjau 

berdasarkan jam kerja, pengalaman kerja, jenis pekerjaan dan jumlah 

tanggungan. Dalam hal ini, Islam mempertimbangkan kebutuhan 

material dan kebutuhan psikologis dari pekerja. Kebutuhan 

psikologisnya adalah kebutuhan untuk diperhatikan, dihargai, serta 

dianggap penting. Penyegeraan pembayaran upah adalah pemenuhan 

kebutuhan ini. Pekerja akan merasa jerih payahnya dihargai dan 

kedudukannya dalam masyarakat diperhitungkan. Jenis pekerjaan 

menentukan besar kecilnya tingkat upah. Pada dasarnya, semakin berat 

pekerjaan, seharusnya mendapatkan upah yang semakin besar. Selain 

itu, jumlah tanggungan dalam suatu keluarga juga menentukan tingkat 

kesejahteraan, yaitu  menyangkut pemenuhan kebutuhan dari masing-

masing anggota keluarga, apakah tercukupi atau tidak. 

Pada penjelasan diatas penulis mencoba mengulasnya dalam 

bentuk tulisan berupa skripsi. Dengan judul Analisis Pendapatan 

Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Puti Minang Group). 
 

C. Batasan dan Identifikasi Masalah 

Islam mempertimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan 

psikologis dari pekerja. Kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan 

untuk diperhatikan, dihargai, serta dianggap penting. Penyegeraan 

pembayaran upah adalah pemenuhan kebutuhan ini. Pekerja akan 

merasa jerih payahnya dihargai dan kedudukannya dalam masyarakat 

diperhitungkan.   

 

Penelitian ini membatasi masalah  agar permasalahan yang  

dibahas tidak  meluas. Permasalahan yang dibahas   peneliti adalah 

mengenai coba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. 

Dengan judul Analisis Pendapatan Karyawan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Puti Minang Group). 
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat merumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pendapatan karyawan Puti Minang Group terhadap 

peningkatan kesejahteraan menurut persfektif ekonomi Islam? 

2. Bagiamana dampak pendapatan karyawan Puti Minang Group 

terhadap peningkatan kesejahteraan menurut persfektif ekonomi 

Islam? 
 

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pendapatan karyawan Puti Minang Group dan 

terhadap peningkatan kesejahteraan menurut persfektif ekonomi 

Islam. 

2. Untuk mengetahui dampak pendapatan karyawan Puti Minang 

Group terhadap peningkatan kesejahteraan menurut persfektif 

ekonomi Islam 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi  Islam serta 

dapat dijadikan pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori 

serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam 

perkuliahan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai calon sarjana muda dan dapat memahami 

kedepanya dalam menganalisis suatu pendapatan karyawan 

dalam suatu perusahaan. Serta ketertercapainya suatu tugas di 

perguruan tinggi (UIN Raden Intan Lampung) sehingga 

mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

b. Bagi RM Puti minang. 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan karyawan dan 

pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan pada 

pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan pegawai 

dalam memperbaiki kinerja dan produktivitas pegawai RM 

Puti Minang. 

c. Bagi pembaca 



10 
 

 

        Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis 

pendapatan karyawan terhadap kesejahteraan pendapatan 

karyawan puti minang group. 
 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Menghindari adanya temuan-temuan yang sama penulis 

memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian strategi pengembangan bisnis ukm, adapun beberapa 

karya ilmiah (buku, jurnal, dan lainnya) yang dapat penulis pakai 

sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam 

penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut: 

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aini 

Yulia pada tahun 2018 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta  dengan 

judul “Analisis pendapatan Terhadap pendapatan kesejahteraan 

karyawan menurut Persfektif Ekonomi Islam  Studi Badan Amil 

Zakat ”. Penelitian ini memiliki hasil bahwa variabel diklat, 

motivasi, insentif, dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karyawan.14 

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia 

Riska , Pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengaruh Produksi 

untuk meningkatkan Pendapatan Kesejahteraan Karyawan, pada 

perusahaan masyarakatdalam persfektif Islam”. Penelitian ini 

memiliki hasil bahwa variabel pengaruh kepuasaan kerja, motivasi 

kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan.15 

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Fadhil dan Yuniadi Mayowan pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Ajb Bumiputera”. Penelitian ini memiliki hasil bahwa 

 
14  Suprihati pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati Di Siragen, jurnal 

paradigma vol12(1)juli 2014 h.110 
15 Deni Chandra Purba, dkk. Pada tahun 2019 dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Perusahaan Umum Percetakannegara Republik  Indonesia 

Cabang Manado jurnal EMBA vol.7(1) januari 2018h.848 
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variabel motivasi kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada AJB BumiPutera Malang.16 

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth 

Risky Puspitasari pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat 

Pendapatan Karyawan K3L Universitas Padjajaran”. Penelitian 

ini memiliki hasil bahwa variabel pendpatan yang diterima 

sangatlah rendah dan jauh dari rata-rata UMR kota Sumedang. 

Pihak Universitas juga banyak melakukan pelanggaran hak-hak 

ketenagakerjaan kepada pekerja K3L UNpad seperti: tidak 

memberikanya uang lembur, tidak mendapatkan jaminan sosial, 

dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya. 17 

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rio 

Cristhoper, dkk. pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu 

Rumah Tangga”. Penelitian ini memiliki hasil bahwa variabel 

tingkat pendidikan dan jam kerja berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pendapatan pekerja wanita dari pekerja wanita miskin. 

Untuk variabel umur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pendapatan pekerja wanita dari rumah tangga miskin. Sementara itu 

variabel status pernikahan tidak memiliki perbedaan pendapatan 

antara pekerja perempuan menikah dan pekerja perempuan lajang. 

Untuk pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan dan negative 

terhadap pendapatan pekerja wanita dari rumah tangga miskin, dan 

untuk ketergantungan financial berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadapa pendapatan pekerja wanita dari rumah tangga 

miskin Palembang.18 

 

 
 

 
16 Ahmad Fadhil dan Yuniadi Mayowan “Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Ajb Bumiputera,jurnal administrasi 

bisnis vol.54 (1) januari 2018,h.46 
17  Elisabeth Risky Puspitasari “Tingkat Pendapatan Karyawan K3L 

Universitas Padjajaran,jurnal pekerja sosial,vol1 (2) juli 2018,h.105 
18Rio Cristhoper,dkk.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga,jurnal ekonomi 

pembangunan,vol.15(1),juni 2017, 50 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya 

ilmu ataupengetahuan, jadi metodologi adalah cara melakukan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat, sampai menyusun laporannya. 19  Metode 

penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai 

alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan 

prinsipprinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan 

penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan 

usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-

unsur yang urut, konsistensi, dan operasional, menyangkut 

bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.20 

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang 

“Analisis Pendapatan Karyawan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Puti Minang Group)”. Berikut ini adalah hal hal yang terkait dengan 

metode penelitian yang akan di gunakan dalam meneliti 

permasalahan ini: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif/Naturalistik adalah penelitian yang 

dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan 

analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih 

menekankan makna dari generalisasi. 21  Penelitian yang 

menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber 

 
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : 

Bumi Aksara, Jakarta, 2009), 1 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) , 11 
21  Sedarmayanti, dan  Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, 

(Bandung :Mandar Maju, 2002), 33 
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data primer yang objek utamanya adalah Pendapatan Karyawan 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Puti Minang Group). 

Data pendukung dan pelengkap lainnya adalah dari buku-buku, 

jurnal jurnal serta dokumen laporan yang berkaitan dengan 

materi pembahasan, serta dari sumber sumber lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data datan jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga 

bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif 

banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat 

longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai biasanya 

termasuk dalam penelitian ini. 22 

      Dari berbagai data baik primer maupunn sekunder 

yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang 

berkaitan dengan “Analisis Pendapatan Karyawan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Puti Minang Group)”. 

3. Sumber Data 

Dalam mengerjakan penelitian ini, penelititi 

mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, 

mengutip dan menyusun berdasarkan dari data data yang di 

temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini data 

yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber 

pertamanya. 23  Dari penelitian ini, data primer yang di 

ambil adalah wawancara dengan Karyawan Puti Minang 

Group. 

 
22 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian...., 44 
23 Mardalis, Metode Penelian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta : PT 

Bumi Aksara, Jakarta, 2008), 26. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang ada atau diperoleh dari sumber 

internal maupun eksternal.24 Dalam penelitian ini sumber 

data sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, buku 

buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah himpunan keseluruhan 

karakteristik dari objek yang di teliti. Pengertian lain dari 

populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis 

yang di batasi oleh kriteria tertentu.25 Berdasarkan data dan 

informasi yang di dapat, populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Karyawan Puti Minang Group. 

b. Sampel  

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. 26 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak 

acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Sebagai perkiraan apabila 

subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Jika subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. 

     Berdasarkan data populasi yang ada, Karyawan Puti 

Minang Group berjumlah 13 orang. Karena sampelnya 

kurang dari 100 maka penulis mengambil seluruh populasi 

sebagai sampelnya. 

 
24  Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), 82 
25 Sedarmayanti, dan  Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian ...,121 
26 Sedarmayanti, dan  Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian....,124 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode Observasi atau pengamatan langsung 

adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.27 

  Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau 

pengamatan secara langsung pada beberapa Karyawan 

Kasus Puti Minang Group. 

b. Wawancara 

Metode Wawancara/ Interview adalah cara 

pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya jawab 

terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. 28 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

dengan Karyawan Puti Minang Group. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan 

buku, surat kabar,notulen rapat, agenda dan lain 

sebagainya. 29  Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi 

tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian 

sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih 

objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk 

 
27  Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2012),60 
28  Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2004), 19. 
29 Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi aksara, 

1996), 6 
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kegiatan dan jumlah pendapatan karyawan dalam 

mendukung sejehteraannya dan data pendukung lainnya. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif / Naturalistik dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang di lakukan denan kondisi objek yang alami, peneliti 

sebagai instrument kunci , teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif 

dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini 

lebih menekankan makna dari generalisasi.30  

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data datan jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat 

komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak 

membantu terutama dalam penelitian yang bersifat 

longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai biasanya 

termasuk dalam penelitian ini.31 metode ini digunakan sebagai 

analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah 

dikumpulkan berkaitan dengan Pendapatan Karyawan Puti 

Minang Group terhadap dampaknya pada peningkatan 

kesejahteraan.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN   

Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu meliputi teori tentang kesejahteraan, teori 

mengenai pendapatan, sertA teori mengenai ekonomi Islam.  

 
30 Sedarmayanti, dan  Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian....., 33 
31 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian..........,. 44 
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BAB III. DESKRIPSI PENELITIAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data 

dan fakta, serta temuan penelitian 

BAB IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis 

berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang : 

Pendapatan Karyawan Puti Minang Group terhadap dampaknya 

pada peningkatan kesejahteraan. 

BAB V. Penutup  

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis 

dalam penelitian ini, beserta saran yang ingin penulis sampaikan 

kepada pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A.  Grand Theory 

1. Grand Theory Pendapatan Karyawan 

            Grand Theory Pendapatan menurut Welfare State 

pendapatan adalah suatu hasil pendapatan atau penghasilan yang 

tinggi dan tetap tentu menjadi dambaan semua orang. Tak jarang 

banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk 

mendapatkan sejumlah pendapatan yang cukup demi memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang 

semakin hari semakin meningkat menjadi faktor pendorong 

seseorang harus memiliki pendapatan yang tinggi demi 

mencapai kesejahteraan hidup. Pendapatan yang tinggi tentu 

akan didapat oleh mereka yang memiliki kualitas sumber daya 

yang baik. Hasil kerja mereka terkadang tidak jauh berbeda 

dengan orang yang bukan berasal dari lulusan perguruan tinggi. 

Hal ini dikarenakan mereka yang sudah menempuh suatu 

pendidikan, tidak mendapatkan suatu keahlian khusus untuk 

dijadikan modal dalam bekerja.32 

2. Grand Theory Kesejahteraan 

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini mengenai 

kesejahteraan Menurut Vilfredo Pareto, Kesejahteraan 

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekolompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan 

merupakan paling banyak digunakan dalam menilai 

kesejahteraan anggota yaitu suatu perubahan keadaan 

 
32 Malinda, H. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Ukm Guna 

Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Usaha Bakso Ikan Cahaya Bahari Desa Linggar Jati Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN 

Raden Intan Lampung). 
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dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada 

(miniman satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu 

pihakpun yang dirugikan. Kesejahteraan yang didefinisikan 

adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan 

ukuran batas kemiskinan PPP (Purchasing Power Parity) 

perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli 

mata uang di suatu negara untuk membeli barang dan jasa yang 

sama di negara lain  33 

B. Pendapatan 

1. Teori Pendapatan 

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang 

diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain 

dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan 

laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan 

sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. 

Penghasilan (income) baik meliputi pendapatan maupun 

keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 

aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti 

penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan 

sewa.34 
 

2.  Jenis-Jenis Pendapatan 

a. Pendapatan permanen (permanent Income) yaitu 

pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu 

dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya 

pendapatan dari gaji atau upah atau pendapatan permanen 

dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua 

faktor yang menentukan kekayaan. Secara garis besar 

 
33 Waryono Abdul Ghofur, Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, 

Yogyakarta: Samudra Biru, 2012, h. 25 
34  Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: 

Salemba Empat, 1994), 233. 
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pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu:35 

1) Gaji dan upah 

2) Pendapatan dari usaha sendiri 

3) Pendapatan dari usaha lain 

b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya, yang termasuk dalam 

kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah 

dan lain sebagainya yang sejenis. 

3. Sumber Pendapatan 

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau 

rumah tangga yakni 

a. dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja 

b. dari hak milik seperti modal dan tanah, 

c. dari pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan upah dan 

gaji diseluruh rumah tangga disebabkan oleh perbedaan 

dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan dari 

perbedaan jenis pekerjaan (berbahaya, mengasyikkan, 

glamor, sulit, dan sebagainya).  

Pendapatan rumah tangga juga beragam menurut 

jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah 

properti yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada 

jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan 

pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara 

substansial, tapi tidak secara eksklusif ditujukan pada 

masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk 

jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum 

untuk memberikan pendapatan pada orang yang 

membutuhkan.36 

 

 
 

 
35 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2 (Yogyakarta: PT 

Dana Bhakti Wakaf,1995), 361. 
36 Karl E. Case, Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi, edisi kedelapan 

(Jakarta: Erlangga, 2007), 445. 
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4.  Indikator Pendapatan 

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi 

masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai 

permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa 

pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, 

dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi 

juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung 

kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan 

atau pendapatannya. Adapun yang menjadi indikator 

pendapatan adalah : 

a. Pendapatan per bulan 

b. Pekerjaan 

c. Anggaran biaya sekolah 

d. Beban keluarga yang ditanggung. 37 
 

5.  Pendapatan Dalam Ekonomi Islam 

         Dalam ekonomi islam terdapat parameter Al-falah dalam 

mengukur tingkat pendapatan ekonomi mayarakat. Falah 

adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-

benarnya, dimana komponen-komponen ruhaniah masuk 

kedalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti 

sebuah sistem ekonomi (midhom al-iqtishad) merupakan 

sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada 

falah, kesejahteraan yang sebenarnya diwujudkan pada 

peningkatan Gross National Product (GNP) yang tinggi yang 

kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan 

pendapatan perkapita yang tinggi. Al-falah dalam pengertian 

Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu 

sendiri.38 

 

          Pemenuhan kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar 

 
37 Boediono, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2012), 150 

38 Dinda Dwinovia, Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Islam (Makalah 

Ekonomi Makro Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016)  
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hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar setelah itu 

baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikian pribadi.  

         Sebenarnya konsep ekonomi islam tidak hanya 

mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukuran berdasarkan 

atas jumlah harta kepemilikan, akan tetapi bagaimana bisa 

mendistribusikan penggunaan potensi kemanusiaan, berupa 

penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak 

akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada 

kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. 

         Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan 

adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang 

muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi 

motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini 

membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam 

menggapai kepemilikanya. Tetapi yang perlu diingat bahwa, 

manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya 

berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang 

hakiki hanyalah Allah SWT seperti dalam Firman-Nya Surat 

Ali-Imran Ayat 189, yaitu: 

ُ َعلَى  ُكل ِ َشۡيء  قَِدير    ِت َوٱۡۡلَۡرِض  َوٱّلِلَّ َو  ِ ُمۡلُك ٱلسََّم   َوّلِِلَّ
Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan 

Allah Maha perkasa atas segala sesuatu.39 

Berdasarkan ayat tersebut, artinya (Milik Allahlah 

kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, 

rezeki, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain (dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu) di antaranya menyiksa orang-orang kafir 

dan membebaskan orang-orang beriman. 

  

Menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang 

berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode 

pertama adalah ujrah (kompensasi, imbal jasa, upah), 

sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Masyarakat berhak 

meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas 

 
       39 Departemen  Pendidikan Agama, Al-Quran dan terjemahannya (Bandung : 

CV. Daarus Sunah, 2012), 127 
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penggunaan lahan miliknya. Demikian pula berhak meminta 

bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai 

bentuk penggunaan lahan tersebut.40 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat 

baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan 

kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. 

Dalam perjanjian tentang pendapatan kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap 

orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.41 

 

C. Karyawan / Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut 

dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, 

tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja 

(work-ing age population). Tenaga kerja memiliki beberapa 

definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. Pada UU No. 25 tahun 1997 

mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun 

atau lebih, sedangkan pada undang-undang terbaru tentang 

ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2013 tidak 

memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun 

pada undangundang tersebut melarang mempekerjakan anak – 

anak. Anak-anak menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita yang 

berumur kurang dari 15 tahun. Mampu bekerja berarti mampu 

melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu 

bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk 

 
40 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 

Ekonomi Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 58. 
41Ibid 
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memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan 

bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam 

usia kerja dianggap mampu bekerja. 42 

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja 

dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force 

adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar 

menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari 

golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan 

mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri 

dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus 

rumah tangga, dan golongan lain – lain atau penerima 

pendapatan.43 

Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam 

masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya 

untuk proses produksi. Di antara mereka sebagian sudah aktif 

dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. 

Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed 

persons. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang 

berusaha mencari pekerjaan, mereka inamakan pencari kerja 

atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja 

dinamakan angkatan kerja atau labor force.44 

Berdasarkan beberapa pengertian dii atas, dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah, penduduk usia 15 

tahun atau lebih terdiri dari golongan yang bekerja dan 

golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan, dan 

sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan 

barang atau jasa. 

 

 

 

 

 

 
42 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2014) : 27 
43 Ibid, 28 
44 Ibid, 28 
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2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di Perusahaan 

a. Hak Tenaga Kerja 

   Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur tentang 

hak tenaga kerja, diantaranya adalah :45 

1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.  

2) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.  

3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh 

dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan 

kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja.  

4) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

5) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan 

kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja 

yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau 

pelatihan ditempat kerja.  

6) Tenaga kerja yang telah mengikuti program 

pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi 

kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga 

sertifikasi. 

7) Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan 

yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah 

pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak 

didalam atau diluar negeri. 

8) Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat 

selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya 

melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan 

sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan.  

 
45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 



26 
 

 

9) Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu 

istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak 

mendapatkan upah penuh.  

10) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur 

resmi.  

11) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, 

Moral dan kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai 

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama.  

12) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  

13) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 

14) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi 

anggota serikat pekerja. 

 

b. Kewajiban Tenaga Kerja 

   Undang-Undang Cipta Kerja juga telah mengatur 

tentang kewajiban tenaga kerja, diantaranya adalah :46 

1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja 

dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan 

aspirasi secara demokrasi, mengembangkan 

keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan 

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan 

anggota beserta keluarganya.  

2) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib 

melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian 

kerja bersama.  

 
46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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3) Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan 

isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada 

seluruh pekerja. 

4)  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat 

pekerja secara musyawarah untuk mufakat.  

5) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja 

sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan 

serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis 

kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. 

 

3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap tenaga Kerja 

a. Hak Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja 

     Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, 

perusahaan memiliki hak atas tenaga kerja, diantaranya 

adalah :47 

1) Berhak atas hasil pekerjaan  

2) Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja  

3) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh 

 

b. Kewajiban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja 

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan 

memiliki juga memiliki kewajiban atas tenaga kerja, 

diantaranya adalah :48 

1) Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat 

wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis 

dan derajat kecacatan nya. 

2)  Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan 

angkutan antar Jemput Bagi Pekerja /Buruh 

Perempuan yang berangkat dan pulang pekerja 

antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00.  

 
47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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3) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 

waktu kerja.  

4) Pengusaha wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti 

Kepada Pekerja/Buruh.  

5) Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan 

Secukupnya Kepada Pekerja Untuk Melaksanakan 

Ibadah yang diwajibkan Oleh Agamanya.  

6) Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh 

Yang melakukan pekerja Untuk Melaksanakan 

Ibadah yang Di wajib kan oleh agama nya.  

7) Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh 

yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi 

sebagai mana di maksud pada ayat (2) Wajib 

membayar Upah kerja lembur.  

8) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 

sekurang-kurang nya 10 (Sepuluh orang wajib 

membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku 

setelah disahkan oleh mentri atau pejabat yang 

ditunjuk.  

9) Pengusaha Wajib memberitahukan dan menjelaskan 

isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan 

atau perubahannya kepada pekerja/buruh.  

10) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis 

kepada pekerja/serikat buruh, serta instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan 

setempat sekurang-kurang nya 7(Tujuh) hari kerja.  

11) Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di 

wajib kan membayar uang pesangon dan atau uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 

yang seharusnya diterima.  

12) Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang 

berwajib karena di duga melakukan tindak pidana 

bukan bukan atas pengaduan pengusaha,maka 

pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada 

keluarga pekerja,buruh yang menjadi 

tanggungannya.  
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13) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja ,buruh 

yang mengalami pemutusan hubungan kerja, uang 

penghargaan masa kerja 1(satu) kali.  

14) Untuk Pengusaha di larang membayar upah lebih 

rendah dari upah minimum.  

15) Pengusaha wajib membayarupah/pekerja/buruh 

menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

D. Bagi Hasil 

1. Pengertian Bagi Hasil (Mudharobah) 

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk 

akad syirkah Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, 

sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh. 

Dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah 

untuk maksud yang sama. Mudharabah adalah akad yang telah 

dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi,bahkan telah 

dipraktekkan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, 

ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, dikala 

itu Nabi berusia kira-kira 20 – 25 tahun, dan belum menjadi 

Nabi. Beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. 

Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek 

mudharabah ini dibolehkan,baik menurut Al-Qur an, Sunnah 

dan Ijma.49 

Abdullah al-mushlih dan Shahal Ash-Shawi 

menjelaskan mudharabah adalah: “menyerahkan modal uang 

kepada orang yang berniaga sehingga dia mendapat prosentase 

keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak 

yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak 

yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal, melalui 

usaha ini keduanya saling melengkapi. Apabila terjadi 

kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh 

pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat difahami bahwa yang 

 
49 Adiwarman A.Karim,S.E, M.B.A, M.A.E.P. Bank Islam Analisis 

Fiqh dan Keuangan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2004) h.204. 
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rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja atau 

pelaksana dengan rugi tenaga dan fikiran.50 

Prof. Dr.Sutan Remi Sjahdeini,SH menjelaskan bahwa 

mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan 

syari’ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal 

ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap 

pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, 

sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan 

sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik 

modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan 

hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pelaksana usaha sama 

sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian 

atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut 

terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh 

pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung 

kehilangan atau resiko berupa waktu, fikiran, dan jerih payah 

yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari 

pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian 

mudharabah itu diperjanjikan. Dalam transaksi mudharabah 

resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal 

sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko 

financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansia.51 

Mengenai pengertian mudharabah tersebut dijelsakan dalam 

surat QS. An-Nisa (4):29 

 

 
50 Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2011). Teori bagi hasil (profit 

and loss sharing) dan Perbankan syariah dalam ekonomi syariah. Jurnal 

Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 1-83. 
51 Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin 

Khatab, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999 ), h .386 
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ٰٓاَيَُّها َمنُْوا الَِّذْينَ  ي  ا َْل  ا  ٰٓ  بِاْلبَاِطلِ  بَْينَُكمْ  اَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُْوٰٓ  اَنْ  اِْلَّ

ْنُكمْ  تََراض   َعنْ  تَِجاَرة   تَُكْونَ  ا َوَْل  ۗ   م ِ   ّللٰاَ  اِنَّ  ۗ   اَْنفَُسُكمْ  تَْقتُلُْوٰٓ

ا بُِكمْ  َكانَ  َرِحْيم   

 Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa 

(4):29.52 

 

2. Rukun Dan Syarat Mudharabah 

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun 

mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 

mudharabah adalah ijab dan qabul, yaitu lafazh yang 

menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata 

mudharabah, atau muqaradhah atau kata-kata yang searti 

dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun 

mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad 

(al-aqidani), modal (ma’ qud alai), dan shighat ( ijab dan 

Qabul). Ulama Syafi’iyah lebih merinci lagi bahwa rukun 

mudharabah menjadi lima macam yaitu: modal, pekerjaan, 

laba, shigat, dan dua orang yang ber akad.53 

Adiwarman A.Karim, mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah 

adalah :  

1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. 

2. Objek mudharabah atau modal dan kerja.  

3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.  

 
52 Departemen Agama RI, Al-Qur aan dan Terjemahnya, (Jakarta : 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979), h. 

946. 
53 Rachmat Syafi’I . Dr. M.A., Fiqh Muamalah,{Bandung, Pustaka 

Setia), h.226. 
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4. Nisbah keuntungan.54 

 

3. Dasar Hukum Mudhorabah 

Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, 

pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab disamping 

tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada 

siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini sebagai ditegaskanNya 

dalam Q.S.Ath Thalaaq (65), ayat 3 : 

 

 َحْسبُه   فَُهوَ  ّللٰاِ   َعلَى يَّتََوكَّلْ  َوَمنْ  يَْحتَِسُب   َْل  َحْيثُ  ِمنْ  يَْرُزْقهُ وَّ 

اِنَّ  ا  َشْيء   ِلُكل ِ  ّللٰاُ  َجعَلَ  قَدْ  اَْمِره    بَاِلغُ  ّللٰاَ  ۗ  قَْدر   

 Artinya : Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak 

disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal 

kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan 

urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan 

ketentuan bagi setiap sesuatu.55 

 

Mudharabah diqiaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh 

seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang 

miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki 

modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara 

lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas,yakni 

untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

mereka.102 Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang 

dikemukakan diatas, baik dari al-Qur an, hadis, ijtihad shahabat, 

ijma’, dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan 

berbasis mudharabah adalah hukumnya boleh, malah perikatan 

seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan 

zaman sahabat. 

 

 
54 Alaudin al-Kasyani, bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Syara’i, (Mesir, 

Syirkah al Mathbu’ah,tt ), h. 79. 
55 Departemen Agama RI, Al-Qur aan dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979), h. 946. 
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E. Ujrah 

1. Pengertian Ujrah 

a. Ujrah berasal dari kata Al Ujru wal Ujratu, yang artinya 

upah. atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas 

suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al 

ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai 

ekonomi. Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu 

imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan 

hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemillikan. 

b. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimna 

perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau 

“ganti” atau imbalan, karena itu maka ijarah mempunyai 

pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan 

suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena 

melakukan suatu aktivitas. 

c. Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau 

upah 

d. sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulakan 

bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan 

atas suatu jasa yang telah dilakukan. 

e. Upah (ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa 

(ijarah) karena memang upah merupakan bagian sewa 

menyewa (ijarah), ijarah berlaku umum atas setiap akad 

berwujud pemberian imbalan atas sesuatu  manfaat yang 

diambil.56 

2. Landasan Hukum Ujrah 

a. Rukun Dan Syarat Ujrah 

Para Ulama’ telah menetapkan syarat Upah yaitu: 

 
56  Ahmad Warso Munawir, Al Munawir kamus Indonesia Arab, Pustaka 

Progresif, Surabaya, 2007, hlm. 931 
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1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.7 Syarat ini 

diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga 

atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal 

ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara 

kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh 

didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. 

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, 

seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan 

menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama 

dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah 

tidak sah.57 

 

b. Mekanisme Ujrah 

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem 

pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah. 

1) Upah dalam hal pekerjaan 

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya sewa 

mengupah seseorang itu ditentukan melalui standar 

kompetensi yang dimilikinya yaitu: 

a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat 

ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang 

berkaitan dengan mekanik perbengkelan, 

pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan 

pekerjaan dibidang industri lainnya. 

b. Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat 

hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, 

hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain. 

c. Kompetensi manageril, yaitu pekerjaan yang 

bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti 

manager keuangan dan lainnya. 

d. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang 

perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainya.58 

 

 
57 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 321 

58 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 325 
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c. Gugurnya Ujrah 

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan upah 

bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau 

hilang. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, apabila ajir 

bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau 

dihadapannya, maka dia tetep memperoleh upah, karena 

barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. 

Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan ajir, 

kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak 

berhak atas upahnya. 

Ulama’ Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan 

Syafi’iyah hanya saja pendapatnya diperinci sebagai berikut: 

Apabila barang berada ditangan ajir maka terdapat dua 

kemungkinan 

1. Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau 

bekas pada barang, seperti jahitan maka upah harus 

segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil 

pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika barang rusak 

dengan ajir maka upah menjadi gugur, karena hasil 

pekerjaan yang tidak dilakukan. 

2. Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada 

barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan 

saat pekerjaanya selesai dilaksanakan, walaupun 

barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. 

Hal ini karena imbalan yaitu upah mengimbangi 

pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan sudah selesai 

maka otomatis upah harus dibayar. 

3. Apabila barang ada ditangan musta’jir, maka ajir 

berhak menerima upah setelah menyelesaikan 

pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai 

seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia 

berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan 

yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seperti orang 
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yang disewa untuk merenovasi kamar dirumahnya, 

dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja di 

kamarnya, setelah seorang itu telah selesai dengan 

pekerjaannya maka orang tersebut berhak untuk 

menuntut upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.59 

 

d. Macam-Macam dan Jenis ujrah 

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 

1. Upah yang sepadan (ujroh al-misli) 

Ujroh 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 

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 pekerjaanya atau upah yang dalam 

situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan 

tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif 

upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua 

belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi 

didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang 

sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi 

jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.10 

2. Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma) 

Upah yang disebut (ujroh al-musamma) syaratnya 

ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan 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 

 
59 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik, Gema Insani 

Pers, Jakarta, 2001, hlm. 117 
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disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa 

untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 

disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang 

wajib mengikuti ketentuan syara’. Apabila upah tersebut 

disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah 

tersebut merupakan upah yang disebutkan (ajrun 

musamma). Apabila belum disebutkan atau terjadi 

perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa 

berlaku upah yang sepadan (ajrun misli).60 

 

a. Al –Qur’an surah Az Zukhruf ayat 32 

 

مَ ها َ نَ َُ  و  تَ َي ق ِسم  م  ح  ب ِك َ َر  نَ ََر  ن اَن ح  ِعي ش ت ه مَ َب ي ن ه مَ َق س م  ٰيوةََِفِىَمَّ ن ي اَ َال ح  ََالدُّ

ف ع ن ا ر  ه مَ َو  قَ َب ع ض  ََف و  ٰجتَ ََب ع ض  ِريًّاََب ع ًضاَب ع ض ه مَ َِل ي تَِّخذ ََد ر  ََس خ 

تَ  م  ح  ر  و  ب ِكَ َُ  ي رَ َر  اََخ  مَّ نَ َِم  ع و  م  ي ج   

Artinya: “Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat 

tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

kami telah meninggikan sebagian 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: 32). 

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi 

sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena 

mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah 

menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, 

kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga 

mereka dapat saling tolong menolong dalam memenenuhi 

kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing saling 

membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan 

rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 

 
60 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 30 
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Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong 

menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.61 

 

F. Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Secara harfiah sejahtera berasal dari bahsa sanskerta, yaitu 

Catera yang berarti payung. Artinya orang yang sejahtera 

yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, 

kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya 

aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.62 

Menurut udang-undang ketenagakerjaan menjelaskan 

bahwa kesejahteraan adalah: “suatu pemenuhan kebutuhan 

dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik 

di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat.63 

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang 

dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta memenuhi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang 

kualitas hidupnya sehingga hidupnya terhindar dari belenggu 

kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.64 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terbebaskan 

 
61 Al-Qur’an dan terjemah.  
62 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahtraan Sosial, (Bandung, Refika 

Aditama, 2012), h. 8. 
63 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31. 
64 Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa 

Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara  Jurnal Geografi, Vol 9 

No. 1, (2017), 57. 
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dari kemiskinan, kebodohan sehingga hidupnya aman baik 

lahir maupun batin. 
 

2. Ruang Lingkup Kesejahteraan 

Kesejahteraan  dapat  diposisikan  sebagai  output/hasil  

dan  sebuah  proses Pengelolaan input (sumberdaya) yang 

tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik 

dapat menjadi sumberdaya atau input untuk diproses 

menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap 

benikutnya.65 

Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan 

akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang 

berkaitan dengan maten, baik sandang, pangan, dan papan, 

serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. 

Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat 

dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. 

Ruang  lingkup  kesejahteraan  secara  umum  dapat  

dikategorikan  sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan Ekonomi. Kesejahteraan ekonomi sebagai 

tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. 

Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai aset 

keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator 

output memberikan gambaran manfaat langsung dari 

investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan 

penduduk. 

b. Kesejahteraan   sosial.   Beberapa   komponen   dan   

kesejahteraan   sosial diantaranya adalah penghargaan 

(self esteem) dan dukungan sosial. Penghargaan 

merupakan pusat pengembangan manusia agar berfungsi 

secara optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis. 

Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai 

faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah, 

termasuk di dalamnya kesejahteraan ibu hamil. 

 
65 Euis Sunarti, “Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah 

Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya”, Jurnal Fakultas 

Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2009, h.13 
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c. Kesejahteraan   psikologi.  Kesejahteraan   psikologi   

merupakan   fenomena multidimensi  yang  terdiri  dan  

fungsi  emosi  dan  fungsi  kepuasan  hidup. Terdapat tiga 

dimensi kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan 

peran orangtua yaitu; suasana hati, tingkat kepuasan, dan 

arti hidup. Komponen kesejahteraan psikologi yang 

paling sering diteliti dalam kaitannya dengan aspek lain 

adalah suasana hati, kecemasan, depresi, harga diri, dan 

konsep diri.66 
  

3. Indikator Tingkat Kesejahteraan 

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk 

mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan petani adalah 

nilai tukar produk pertanian. Semakin tinggi nilai tukar 

produk pertanian, semakin tinggi kesejahteraan para petani. 

Sebaliknya, semakin rendah nilai tukar produk pertanian, 

semakin rendah pula kesejahteraan petani.67 

Menurut Hanif Nurcholis gambaran masyarakat sejahtera 

adalah masyarakat yang secara kuantitatif memiliki 

pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

mengembangkan diri secara wajar dan secara kualitatif dapat 

menikmati kehidupan yang nyaman secara fisik dan spiritual. 

Bagi masyarakat daerah gambaran tersebut tentu sangat 

kontekstual dengan keadaan daerah yang bersangkutan. 

Berdasarkan kutipan di atas, indikato tingkat kesejahteraan 

petani dapat diukur dari pendapatan petani dari produk hasil 

pertanian yang secara kuantitatif dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dengan layak dan sebanding dengan pendapatan dari 

profesi lain. Dalam hal ini, ukuran pendapatan yang layak dan 

pemenuhan kebutuhan satu daerah hidup berbeda dengan 

daerah lain, sehingga setiap daerah secara kuantitatif memiliki 

 
66 Ibid, h. 14 
67   Loekman Sutrisno, Paradigma Baru Pembangunan 

Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologi (Yogyakarta: Karinisius, 2010), h. 
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ukuran kesejahteraan tersendiri. Dengan demikian tingkat 

kesejahteraan secara kuantitatif dapat diukur dengan 

parameter sebagai berikut: 

a. Upah Minimum Regional (UMR) 

Setiap daerah mempunyai UMR sendiri yang 

ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat provinsi dan 

Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun 

upah minimum pekerja untuk Propinsi Lampung jika 

mengacu kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 

G/633/III.05/HK/2016 Tentang Penetapan Upah 

Minimum   Provinsi   (UMP)   Lampung   Tahun   2017   

adalah   sebesar   Rp.1.908.447,50 (Satu juta sembilan 

ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tuluh rupiah 

koma lima puluh sen) perbulan.68 

Berdasarkan pendapat di atas, pendapatan petani yang 

sebanding dengan profesi lain merupakan indikator 

kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam hal ini upah minimum Propinsi dapat 

dijadikan acuan untuk melihat kesejahteraan ekonomi 

petani, karena penetapan UMP sudah mempertimbangkan 

harga produk, jasa dan kemampuan daya beli masyarakat 

setempat. Jika pendapatan petani dari hasil pertanian 

menunjang daya belinya dalam memenuhi kebutuhan 

shari-hari, maka minimal kesejahteraan dalam aspek 

ekonomi dapat terpenuhi. 
 

b. Kriteria Keluarga Sejahtera  BKKBN dan Bappenas 

1) Tahapan Pra Sejahtera; Adalah keluarga yang belum 

dapat memenuhi salah satu indikator tahapan 

Keluarga Sejahtera. 

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I; Adalah keluarga yang 

baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut: 

a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua 

 
68 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/633/III.05/HK/2016 Tentang 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2017 
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kali sehari atau lebih; 

b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian; 

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai 

atap, lantai, dinding yang baik; 

d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke 

sarana kesehatan; 

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi; 

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II, Adalah keluarga 

yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan 

Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan indikator 

berikut; 

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing; 

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan daging/ikan/ telur; 

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun; 

d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 

setiap penghuni rumah; 

e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan 

sehat, sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing; 

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan; 

g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun 

bisa baca tulisan latin; 

h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 
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menggunakan alat/obat kontrasepsi.69 

4. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam 

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi 

tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk 

mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. 

Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi 

Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan 

dengan tiga masalah utama perekonomian (The Three 

Fundamental and Interdependent Economic Problem). Ketiga 

masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, 

cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya.70 

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah 

dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang 

disediakan Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas, namun semua 

itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia 

seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia 

dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan 

alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari 

bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam 

jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-

sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan 

tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh 

petunjuk Tuhan dan maqasidnya.71 

G. Ekonomi Islam 

1. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan akhir dari ekonomi islam adalah sebagaimana 

tujuan dari syariat islam itu sendiri (Maqashid asy syari’ah) 

yaitu pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat (fallah) 

melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah 

kebahagiaan hakiki yang di inginkan oleh setiap manusia, 

bukan hanya kebahagiaan semu yang sering kali pada 

 
69 Dikertorat Pelaporan dan Statistik BKKBN, Profil Hasil Pendataan 

Keluarga Tahun 2012, (Jakarta : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

NAsional, 2013), h. 5 
70 Ibid., 113-114 
71 Ibid., 115 
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akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. 

Dalam konteks ekonomi tujuan falah yang ingin dicapai oleh 

ekonomi islam meliputi aspek mikro ataupun makro, 

mencangkup horizon waktu dunia ataupun akhirat. 

a. Moral Sebagai Pilar Ekonomi Islam 

Moral (akhlaq) islam menjadi pegangan pokok dari para 

pelaku ekonomi yang menjadi penduan mereka untuk 

menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk 

sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini bisa 

terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral 

berperan sebagai pilar dari terwujudnya bangunan 

ekonomi islam. Hanya dengan moral islam inilah 

bangunan ekonomi islam dapat tegak dan hanya dengan 

ekonomi islam lah fallah dapat dicapai. Peranan moral 

sebagai pilar ekonomi islam juga bisa dilihat dari posisi 

kunci yang dimilikinya. 

Untuk menyederhanakan, moral ekonomi islam dapat di 

uraikan menjadi dua komponen meskipun dalam 

praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu: 

1) Nilai ekonomi islam (value) merupakan kualitas 

atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari 

suatu perilaku atau keadaan. Nilai ini juga 

mencerminkan pesan-pesan moral yang di bawa 

dari suatu kegiatan seperti kejujuran, keadilan, 

kesatuan dan sebagainya. 

2) Prinsip ekonomi islam merupakan suatu 

mekanisme atau elemen pokok yang menjadi 

struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau 

keadaan. Dalam contoh sholat, prinsip dicerminkan 

dari rukun dan syarat sahnya sholat yang membuat 

suatu kegiatan bisa disebut dengan sholat.72 
 

2. Nilai – Nilai Dasar Ekonomi Islam 

a. Keadilan (Adl) merupakan nilai paling asasi dalam 

ajaran islam. Keadilan sering kali diletakan sederajat 

 
72Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)............,58. 
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dengan dengan kebajikan dan ketakwaan (QS 5:8). 

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-

Qur’an, maka bisa di turunkan berbagai nilai turunan 

sebagai berikut: Persamaan kompetisi, Persamaan 

hukum, Moderat, Proporsional. 

b. Khilafah berarti tanggung jawab sebagai pengganti 

atau utusan Allah di muka bumi, yaitu menjadi wakil 

Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 

Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi 

beberapa pengertian sebagai berikut: Tanggung jawab 

berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, 

Tanggung jawab mewujudkan maslahah maksimum, 

Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap 

individu. 

c. Takaful hal ini mendorong manusia untuk hubungan 

baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep 

penjaminan oleh masyarakat atau takaful.73 
 

3. Prinsip Prinsip Ekonomi Islam 

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam  

memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid 

Ahmad mengkategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi 

Islam pada prinsip Tauhid, Rub-biyyah, Khilafah, dan 

Tazkiyah. 74  Mahmud Muhammad Bablily menetapkan 

lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 

dalam Islam: al-ukhuwwah (persaudaraan), al-insan 

(berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqomah 

(teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap taqwa).75 

Prinsip Ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul 

Alam Choudhury, dalam bukunya, Contributions to 

Islamic Economic Theory sebagaimana dikutip Muslim H. 

 
73Ibid, 63. 
74  Muslimin H Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap 

Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2005), 37-38 
75 Ibid, 15 
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Kara, Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga 

prinsip, yaitu: (1) the principle of tawheed and brotherhood 

(prinsip tauhid dan persaudaraan), dan (2) the principle of 

work and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan 

(3) the principle of distributional equity (prinsip 

pemerataan dalam distribusi).76 

Prinsip-prinsip ekonomi islam juga bisa di jelaskan 

sebagai berikut: 

a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah 

untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi 

kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib 

melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya  

b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani 

kepentingan hidup manusia, dan ditundukan 

kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah 

jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya 

c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya 

d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan 

(produktif) 

e. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya 

saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi 

kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah 

ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial 

berupa anjuran berbagai macam shadaqah. Harta 

jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi 

kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan 

menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas 

yang dibenarkan syara. 

 

 

 

 

 
76 Ibid, 39 
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