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ABSTRAK 

 

Ujrah ialah upah dalam Bahasa Arab, upah merupakan 

persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan 

jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. 

Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh 

orang yang memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas 

jasanya sesuai dengan perjanjian, menurut fikih muammalah bahwa 

transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut ujrah/upah, dalam 

pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah 

bekerja dan kewajiaban orang yang mempekerjakan untuk 

membayarnya. 

Permaslahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pembayaran 

upah karyawan pada Imron Taylor ditengah pandemi covid-19 dan 

tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah tenaga 

kerja di tengah pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan hidup tenaga 

kerja. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari, 

karyawan Imron Taylor, kemudian sifat penelitiannya adalah 

deskriptif analisis, yang mana sumber data lapangan, sedangkan 

tehnik pengumpulan data melalui wawancara, analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deduktif. 

Bedasarkan hasil penelitian tersebut dapat kesimpulan bahwa 

dalam pembayaran upah yang terjadi di Imron Taylor mengalami 

penundaan, terjadinya penundaan upah sendiri disebabkan karena 

dampak dari adanya Pandemi Covid-19, namun pembayaran upah 

sendiri akan dilakukan ketika kondisi pendapatan ekonomi dari Imron 

Taylor berangsur sedikit membaik, sehingga akan ditunaikan 

pembayaran sebagai hak dari pekerja itu sendiri, akan tetapi sebagai 

kompensasi dari penundaan itu sendiri Imron Taylor memberikan 

Tunjangan Hari Raya kepada karyawannya melebihi THR pada 

sebelumnya, dengan tujuan memberi keringanan kepada karyawannya 

di masa Pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi tidak sedikit juga 

karyawan Imron Taylor mengeluh karena pandemi Covid-19 yang 

sedang terjadi sehingga mempengaruhi semuanya terutama Kesehatan 

dan ekonomi kemudian mereka mengeluh juga akibat penundaan 
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pembayaran upah karyawan, yang mana masing masing karyawan 

harus memenuhi kebutuhan dirinya, dan juga kebutuhan keluarganya 

bagi yang sudah bekeluarga. 

Sedangakan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan 

pembayaran upah karyawan di tengah pandemi covid-19 terhadap 

keberlangsungan hidup tenaga kerja di Imron Taylor ini dapat 

dibenarkan dan diperbolehkan dalam Hukum Islam, sebab sesuai 

dengan kaidah Fiqh dalam keadaan darurat (al-Darurah tubihu al-

Mahzurat), di mana masa Pandemi ini menimbulkan kesulitan bagi 

seluruh aspek kehidupan sehingaga menciptakan kondisi darurat, 

maka sebab itulah penundaan upah oleh Imron Taylor dapat 

dibenarkan.  
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MOTTO 

 

 

ا ِجريا ااْجراُه ق اْبلا  ِلِه اُْعطُْوااَلا فَّ عارا قُُه, وا ااْعِلُمْو ااْجراُه واُهوا ِفْ ااْعما ااْن َيِا
 )رواه البيهقي(

 

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering dan 

beritahukanlah upahnya sewaktu ia masih kerja  

(Riwayat Baihaqi)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah 

yang terdapat pada judul skripsi ini: “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat 

Pandemi Covid-19 (Studi di Imron Taylor Kupang Teba Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang 

perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, yang didapat 

setelah menyelidiki,mempelajari,dan sebagainya.
1
 

2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat 

yang beragama Islam.
2
 

3. Penundaan adalah perbuatan menunda.
3
 

4. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian 

yang telah di sepakati.
4
 

5. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan. 

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan, 

yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan 

Akibat Pandemi Covid-19 (Studi di Imron Taylor Kupang Teba 

Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”. 

 

                                                           
1 Peter Salin dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

(Modern English Press: Jakarta, 1991), h.1389. 
2 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), h. 17. 
3 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru 

(Gitamedia Press), h. 777. 
4 A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: 

Permatanet, 2016), h. 141.  
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B. Latar Belakang  

Manusia diciptakan oleh Allah untuk mematuhi perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya, yakni beribadah dan dalam 

mencari kebutuhan dalam hidupnya, manusia menjalankan 

kehidupnya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya harus 

berdasarkan aturan-aturan (Syari’ah) yang sudah ditentukan  

dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
5
 Manusia 

adalah sebagai mahluk sosial yang mana manusia tidak bisa hidup 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang 

lain. Kebutuhan manusia yang sangat beragam sehingga dapat 

mempengaruhi manusia untuk saling berintraksi, tolong-menolong 

antar sesama dan saling bermu’amalah untuk memenuhi hajat 

hidupnya dan kemajuan dalam hidupnya. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani maupun rohani tentunya tidak akan lepas 

dengan berbagai macam transaksi (Akad). Akad adalah keterkaitan 

keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya 

komitmen tertentu yang diisyaratkan.
6
 

Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang 

meminta bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih 

mudah dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan 

memberikan upah sebagai prestasi atau jasa tersebut secara timbal 

balik. Dalam bentuk muamalat yang sering terjadi adalah transaksi 

yang menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang 

maupun jasa. Dalam literatur fiqih disebut dengan akad ijaroh Al-

a’mal yaitu sewa menyewa jasa manusia.
7
 Pada prinsipnya setiap 

orang yang bekerja dan jasanya telah digunakan untuk 

meringankan pekerjaan orang lain atau usaha orang lain pasti akan 

mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan 

masing-masing tidak akan rugi sehingga terciptalah keadilan 

diantara mereka.  

                                                           
5 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

3. 
6 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 26. 
7 Rachmat Syafe’i, fiqih muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215. 
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Selain itu juga, diberikan balasan yang adil bagi setiap jiwa 

yakni manusia sesuai dengan kebaikan dan kejahatan yang dia 

kerjakan dan mereka menerima balasan sedikit pun tidak akan 

dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.
8
 

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, 

kosekuensi dengan adanya `ketentuan ini karena sistem 

pengupahan harus sesuai dengan norma-norma yang telah 

ditetapkan. Upah sesseorang harus ditentukan berdasarkan 

kerjaannya, untuk itu harus dibayarkan juga tidak lebih dari apa 

yang dikerjakan. 

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa 

(diupah) adalah amannah yang menjadi tanggung jawabnya, ia 

wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan 

menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang 

disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini 

adalah kewajiban yang harus ditunaikan.
9
 

Syarat syahnya ijārah ada dua yaitu jelasnya upah dan 

pekerjaan, dan apabila salah satunya tidak tidak jelas maka 

rusaklah akad itu. Adapun cara perhitungan upah adalah dengan 

mempertimbangkan berapa waktu ia telah bekerja. Kedudukan 

ijārah dalam hal pembayaran sifatnya harus jelas. 

Seperti halnya yang terjadi terhadap penundaan 

pembayaran upah karyawan akibat pandemi Covid-19. Penundaan 

pembayaran upah karyawan akibat pandemik Covid-19 terjadi di 

beberapa perusahan, hal ini terjadi di karenakan semenjak 

pandemik terjadi di Negara kita bahakan di seluruh dunia 

perekonomian kita sangat sulit kegiatan pun terhambat karena kita 

harus melakukan lock down hal ini di alami hampir seluruh 

masyarakat merasakan ekonomi sangat sulit sehingga beberapa 

perusahaan akan membayar upah karyawannya setealah 

berakhirnya pandemi Covid-19 akan tetapi kita belum bisa 

memastikan kapan pandemi ini berakhir. 

                                                           
8 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 

361. 
9 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 

488. 
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Oleh karena itu beberapa perusahaan tidak ada pemasukan 

selama pandemi ini terjadi di negara kita, kemudian perusahaan 

tentunya memiliki karyawan yang harus di upah karena jasanya, 

kemudian karena perekonomian sulit kemudian pemasukan di 

perusahaan tersebut tidak ada, mungkin ada melainkan itu tidak 

cukup untuk memberi upah karyawannya, sehingga terjadilah 

penundaan pembayaran upah karyawan akibat Covid-19. Yang 

mana ada hadis yang mengatakan:  

“Bayarlah gaji atau upah pekerja sebelum keringatnya 

mengering” (HR. Ibnu Majah).
10

 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu ada 

yang di tela`ah dari permasalahan yang ada. Yang mana beberapa 

perusahaan salah satunya perusahaan yang akan penulis jadi kan 

tempat penelitian ini melakukan penundaan pembayaran upah 

karyawan akibat pandemi Covid-19 sehingga pembayaran upah 

tersebut akan dilakukan Ketika pandemi di Negara kita sudah 

berakhir dan ekonomi sudah kembali stabil sedangkan, belum 

dapat di prediksi kapan wabah dari pandemi Covid-19 ini berakhir. 

Kemudian penulis ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan 

hidup tenaga kearja di tengah pandemic Covid-19 ini berlangsung 

di Negara kita. 

Dari uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai pandangan hukum Islam terhadap penundaan 

pembayaran upah karyawan akibat pandemi Covid-19 dan penulis 

ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan hidup tenaga kerja di 

tengah pandemi Covid-19, Adapun hasil tersebut akan dituangkan 

kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemi 

Covid-19 (Studi di Imron Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara 

Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Karena masalah upah sangat luas maka perlu dibatasi 

pembahasannya di literatur masalah penundaan pembayara upah 

karyawan akibat pandemi covid-19 dari tinjaun hukum Islam, dan 

                                                           
10 Al-Hasyimi, Sayid Ahmad, Syarah Mukhtaarul Alhaadits, (Bandung: 

Sinar Baru, 1993), h. 604.  
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bagaimana kesejahteraan hidup karyawan tersebut. Fokus dalam 

penelitian ini adalah penundaan pembayaran upah karyawan 

ditengah pandemi covid-19 di Imron Taylor Kupang Teba Teluk 

Betung Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Adapun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penundaan pembayaran upah tenaga kerja ditengah 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan 

pembayaran upah tenaga kerja di tengah pandemi covid-19? 

 

E. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kesejahteraan hidup 

bagi tenaga kerja ditengah pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum 

islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan di 

tengah pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan hidup 

karyawan.. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman mengenai peraktek terhadap penundaan 

pembayaran upah karyawaan akibat pandemi covid-19 dalam 

pandangan hukum Islam. Serta memberikan pemahaman dan 

pengetahuan bagaimana kesejahteraan hidup karyawan tersebut. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan petunjuk 

bagi penelitian-penelitian berikutnya di samping bagi para 

praktisi dunia usaha. 

 

G. Tinjauan Pustaka  

Sejauh penelusuran penelitian selama ini belum ada yang 

membahas belum ada yang memahas secara sfesifik terkait dengan 

judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan 
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Pembayaran Upah Karyawan Akibat Covid-19 (Studi di Imron 

Taylor Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung)”. 

Pertama hasil penelitian atau skripsi dari Faria Ummi 

Kulsum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penundaan Pembayaran Upah Buruh (Studi Kasus CV. Bangkit 

Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas)”. Hasil penelitian atau skripsi Faria Ummi Kulsum 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah 

Buruh (Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”. 

Penelitian ini yang digunakan Faria Ummi Kulsum 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif deskriftif, dengan mengambil lokasi penelitian di 

pabrik batu split CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data diginakan 

dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek 

dalam penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja pabrik CV. 

Bangkit Jaya. Kemudian objek penelitiannya adalah pabrik 

penundaan pembayaran upah (Ijārah) pekerja CV. Bangkit Jaya di 

Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. 

Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian ini menurut Hukum Islam adalah 

praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit 

Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tetapi, 

setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik 

penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya 

tidak bertentangan karena sebab factor dari luar yang menyebabkan 

pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran upah.
11

 

Kedua hasil penelitian atau skripsi Vivin Asysyifa dengan 

judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran 

Upah Karyawan Harian (Studi Kasus di Industri Pengecoran 

                                                           
11 Faria Ummi Kulsum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan 

Pembayaran Upah Buruh (Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas), (skripsi Program Studi Hukum Ekonomi 

Syari’ah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2018). 



7 

Logam (Prima Logam) Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten)”. Hasil penelitian atau skripsi Vivin Asysyifa 

dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan 

Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus di Industri 

Pengecoran Logam (Prima Logam) Desa Ngawonggo, Kecamatan 

Ceper, Kabupaten Klaten)”.  

Penelitian yang digunakan Vivin Asysyifa menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian 

yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan 

gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang bertujuan penelitian ini didapat 

pencandraan secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian di 

analisis dengan metode deskriptif analisis.  

Dan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan 

pengupahan yang ada di Industri “Prima Logam” meliputi upah 

pokok, upah lembur, uang pesangon, tunjangan Kesehatan, uang 

makan, uang transportasi, dan tunjangan social sebagai wujud 

kepedulian pihak industri kepada para karyawannya. Meskipun 

pihak industri sudah berusaha membayarkan upah kaaryawan 

sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati, namun 

saat ini terjadi penundaan pembayaran upah yang disebabkan 

karena pemesan keluar ke luar negeri sedangkan pesanan sudah 

dikirim sehingga pembayaran ditunda, pemesan terkena daftar 

hitam dari bank, dan pemesan tidak memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pesanan yang sudah diterima karena sudah pindah dan 

tidak diketahui alamat yang baru walaupun pihak industri “Prima 

Logam” sudah berusaha mencari. 

Menurut PP RI No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan 

upah pasal 19 ayat (1) bahwa upah yang terlambat dibayar maka 

mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari mana 

seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) 

untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan 

itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan 

ketentuan bahwa tambahan itu untuk satu bulan tidak boleh 

melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya 
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dibayarkan. Dalam hal ini pihak industri “Prima Logam” sudah 

memberikan kompensasi berupa penjualan “gram” dan “melik” 

yang hasilnya dibagi rata kepada karyawan harian. 

Dalam Islam tidak membenarkan jika majikan menunda 

pembayaran upah buruhnya, sedangkan majikannya mampu 

melunasinya pada saat itu. Akan tetapi penundaan pembayaran 

upah yang terjadi di industri “Prima Logam” tidak ada unsur 

kesengajaan dilihat dari penyebab penundaan pembayaran upah, 

oleh karena itu penundaan pembayaran upah yang terjadi di 

industri “Prima Logam” dibolehkan karena dlorurot.
12

 

Dari kedua skripsi ini setelah penulis mengamati dan 

menelusuri kajian secara spesifik dan konprehensif terhadap 

penundaan pembayaran upah karyawan akibat pandemi covid-19 

belum ada yang mengkajinya oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahn tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah 

Karyawan Akibat Pandemi Covid-19”. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna 

memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.
13

 

Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari 

perusahaan Imron Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara 

Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

menganalisa apa apa yang saat ini berlaku atau gambaran 

mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 

yang diselidiki.  

                                                           
12 Vivin Asysyifa, Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan 

Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus di Industri Pengecoran Logam 

(Prima Logam) Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten), (skripsi 

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2009). 
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), h. 32. 
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2. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang 

bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.
14

 

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti, diperoleh 

dari perusahaan Imron Taylor Kupang Teba Teluk Betung 

Utara Bandar Lampung. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber informasi yang 

dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam 

melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder ini 

diperoleh secara tidak langsung yang meliputi sumber-

sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti 

buku kepustakaan, dokumentasi maupun catatan-catatan 

serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, digunakan beberapa metode yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematik fenomena yang diselidiki yang terbatas 

pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau 

tidak langsung,
15

 dan observasi atau pengamatan adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
16

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan pengamatan terhadap tinjaun hukum Islam 

terhadap penundaan pembayaran upah karyawan Imron 

Taylor akibat pandemi covid-19. 

 

                                                           
14 Muhammad Pambundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 4. 
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, …., h. 135. 
16 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), Cet 14, h. 70. 
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b. Wawancara  

Wawancara ialah Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang 

dikerjakan secara sistematik dan baerlandaskan pada 

masalah penelitian.
17

 Sedangkan Teknik pedoman 

wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah Teknik 

pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman 

wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan 

yang akan diajukan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan 

sebagainya.  

d. Populasi  

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
18

 Kemudian yang menjadi 

pupulasi dalam penelitian ini adalah karyawan Imron Taylor 

Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang 

berjumlah 21 orang.  

e. Sampel  

Sampel adalah suatu cara pengambilan informasi 

dari subjek penelitian yang dapat mewakili populasi, yaitu 

dengan menentukan anggota sampel yaitu dengan 

probability sampling dengan jenis purposive sampling yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah 

terkunci.
19

 Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjek 

<100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini 

adalah mengambil semua dari keseluruhan populasi. 

 

                                                           
17 Ibid, h, 71. 
18 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 215. 
19 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mundur 

Maju, 1986), h. 148. 
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4. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editting) 

Pemeriksaan data atau editting adalah pengecekan 

atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk terkumpul tidak logis atau 

merugikan.
20

 

b. Sistematika data (Sistemating) 

Sistematika data ialah suatu mendapatkan dan 

menurut kerangka sistematika secara berurutan. Yakni 

deangan melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan 

yang telah diperoleh secara sistematis. Data yang telah 

masuk dan sudah terkumpul disusun kembali sesuai dengan 

urutannya. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisa data adalah peroses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahana-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannnya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
21

 

Dilakukan sebelum masuki lapangan dan setelah 

selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap gejala, fenomena, dan kondisi pada 

penundaan pembayaran upah karyawan akibat pandemi covid-

19. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai sistematika 

pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk 

memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan 

                                                           
20 Susiadi A.S, Metodologi Penelitaian (Lampung: Penerbit Fakultas 

Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.57. 
21 Sugiono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, …. h. 137. 
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tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan 

masalah. Lantas landasan teori yang dipergunakan pada BAB 

penelitian ini adalah : 

Bab I membahas mengenai dari awal penegasan judul, 

Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II mengenai teori mengenai Akad, Ujrah (Upah)  

Bab III mengenai Gambaran Umum Mengenai Imron 

Taylor, Penangguhan Pembayaran Upah, serta Implikasi 

Kesejahteraan Hidup Karyawan Terhadap Penundaan Upah di 

Imron Taylor Bandar Lampung. 

Bab IV mengenai melakukan analisa data terhadap 

rumusan masalah pada penelitiani ini. 

Bab V mengenai kesimpulan dan Rekomendasi dari 

Penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari kata al-`ȃqd yang berarti mengikat 

atau menghubungkan ar-rabt. Pertalian ijab kabul, ijab 

pernyataan melakukan ikatan dan qabul pernyataan menerima 

ikatan, harus sesuai dengan syari`at yang berpengaruh pada 

objek perikatan. 

Menurut terminologi dalam istilah fiqih, akad dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus: 

secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang 

untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak maupun 

yang muncul dari dua pihak. Secara khusus akad yaitu 

keterkaitan antar ijab (pernyataan penawaran/pemindahan 

kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) 

dalam ruang lingkup yang disyari`atkan dan berpengaruah 

terhadap sesuatu. Allah berfirman: 

                

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. 

(QS. Al-Ma`idah [5]:1). 

 

Menurut bahasa akad yang jamaknya al-`uqud yakni 

menguatkan atau mengikat.
1
 Istilah ȃqd dalam hukum Indonesia 

adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu 

sendiri: 

a. Menurut pasal 262 Mursyȋd al-Hairan, menyatakan bahwa 

pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan 

Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada 

objek akad. 

                                                           
1 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 1. 
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b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan 

qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih 

untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
2
 

Adapaun makna akad secara syar‟i yaitu “hubugan 

antar ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari`at 

yang mempunyai pengarauh secara langsung.” Ini artinya 

bahwa akad termasuk kedalam hubungan yang mempunyai nilai 

menurut pandangan syara` antara dua orang sebegai hasil dari 

kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu 

dinamakan ijab dan qabul.
3
 

Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat 

yang ada, maka syara` akan menganggap ada ikatan diantara 

keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang 

diakadkan dari kondisi pertama. Dibatasinya makna ikatan 

harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat. 

Akad juga memiliki beberapa arti: 

a. Sambungan (aqtadun), yaitu sambungan yang menjadi 

pemegang kedua ujung dan mengikatnya. 

b. Janji (al-ahdu), yaitu istilah ahdu dalam Al-Qur`an mengacu 

pada seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 

seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, 

baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap 

janji yang dibuat orang tersebut.
4
 

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri 

adalah suatu ikantan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam 

melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad 

tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu 

yang ditentukan dalam akad. 

 

                                                           
2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fikih Muamalat Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

68. 
3 Abdul Aziz Muhammad Azam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam 

Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17. 
4 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 1-2. 
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2. Rukun Dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, 

sehingga terwujudnya adanya dari unsur-unsur tersebut. 

Misalnya mobil terbentuk dikarenakan adanya unsur-unsur 

yang membentuknya. Yaitu rakitan-rakitan badan mobil, 

ban, mesin, dan seterusnya. Dalam Islam unsur-unsur itu 

disebut rukun.
5
 

Rukun akad ialah unsur yang harus ada dan 

merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu 

rukun tidak ada, menurut Hukum Perdata Islam kontrak 

dipandang tidak pernah ada.
6
 Maka rukun akad terbagi 

menjadi empat unsur, sebagai berikut: 

1) Shighat adalah ijab dan qabul. Ijab adalah penjelasan 

awal yang keluar atau diucapkan dari salah seorang yang 

berakad sebagai suatu gambaran atas kehendaknya dalam 

mengadakan akad. Sedangkan qabul merupakan 

perkataan yang keluar dari orang yang berakad, yang 

diucapkan setelah ijab.
7
 

2) `Aqidan yaitu orang yang berakad atau yang melakukan 

kontrak, biasanya terdiri dari masing-masing pihak (satu 

orang) dan juga bisa terdiri dari beberapa pihak (orang). 

Beberapa Ulama Fiqh memberikan kriteria yang harus 

dipenuhi dalam `Aqidan, yaitu: 

a) Ahliyah, kedua belah pihak yang berakad harus 

memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi, yakni 

mereka yang telah baligh atau mumayyis dan berakal 

(tidak gila). 

b) Hak dan kewenangan (otoritas), artinya orang yang 

melakukan berakad merupakan pemilik asli, wali atas 

                                                           
5 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fiqih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95. 
6 Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fiqih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan 

Implementasinyadalam ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 

h. 25. 
7 Sohari Sahari, Fiqih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.43. 
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suatu objek transaksi sehingga memiliki hak dan 

otoritas untuk melakukan transaksi tersebut.
8
 

3) Ma`qud `alaih adalah objek kontrak atau benda-benda 

yang diakadkan. 

4) Maudhu` al-`aqd adalah maksdu dan tujuannya dalam 

mengadakan akad atau perjanjian kontrak. 

b. Syarat Akad 

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap 

rukun, tetapi bukan termasuk kedalam esensi akad. Maka 

syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 

macam akad, yaitu: 

1) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak 

(ahli), tidak sah akad dari orang yang yang gila dan orang 

yang dibawah pengampunan (mahjur). 

2) Yang menjadi objek akad dapat menerima hukumannya. 

3) Akad yang disepakati diizinka oleh syara`, dilakukan 

oleh orang yang mempunyai hak walapun dia bukan 

termasuk aqid atau orang yang mempunyai barang. 

4) Bahwasannya akad harus dapat memberikan faedah. 

5) Ijab berjalan tarus sesuai dengan yang diucapkan dan 

tidak akan dicabut sebelum terjadi Ijab dan qabul 

tersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka 

dalam hal ini batal.
9
 

3. Macam-Macam Akad 

Para ahli fiqih membahas akad dibagi dari berbagai segi 

keabsahan dan membahas legalitas akad dari dua aspek 

mendasar, yaitu: 

a. Akad Sahih (sah) yaitu akad yang sudah memenuhi rukun, 

syarat dan sifat akad. Hukum kontrak ini (rukun dan syarat) 

ialah berlakunya seluruh akibat hukum kontrak (bersifat 

khusus maupn umum) yang di timbulkan oleh kontrak itu 

setelah akad disepakati dan mengikat bagi para pihak yang 

                                                           
8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari`ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 68 
9 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah…., h. 14. 
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melakukannya.

10
 Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

akad sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Akad Nafidz yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang 

memiliki kompetensi (ahliyah) dan kewenangan 

(wilayah), yang seperti melahirkan konsekuensi 

hukumnya secara langsung tanpa membutuhkan 

persetujuan dari pihak akad yang lain. 

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang 

memiliki kompetensi (ahliyah) akan tetapi tidak memiliki 

wilayah, yang seperti melahirkan konsekuesni hukumnya 

jika mendapatkan persetujuan dari pihak lain dan pihak 

tersebut bukan pelaku akad, diantaranya: 

a) Akad yang dilakukan oleh orang sakit (sakaratul 

maut) itu mauquf tergantung pada persetujuan ahli 

waris. 

b) Akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz 

yaitu mauquf tergantung pada persetujuan pemberi 

wasiatnya. 

c) Akad yang dilakukan oleh orang yang berhutang 

banyak itu mauquf tergantung pada persetujuan 

penjamin. 

d) Akad yang dilakukan oleh orang fudhuli (orang yang 

menjual barang tanpa seizin pemiliknya) itu mauquf 

tergantung pada persetujuan yang berkepentingan.
11

 

Lain halnya dengan pendapat Syafi`iyah dan 

Hanabilah, menurutnya akad sah itu pasti nafidz, oleh 

karena itu tidak ada istilah akad sah mauquf. Maka jika 

terjadi akad, maka akan melahirkan akibat sejak 

diadakannya akad tersebut dan jika tidak melahirkan akibat 

maka akadnya tidak ada. Akad sah itu hanya bias dialakukan 

oleh pihak akad yang memiliki kompetensi dan kewenangan, 

sekaligus karena kedua hal itu termasuk syarat in`iqad dan 

bukan syarat nafadz.
12

 

                                                           
10 Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fiqih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan 

Implementasinya dalam Ekonomi Syariah…, h. 99. 
11 Syamsul Anwar, Hukum Perjannjian Syari`ah…. h. 89. 
12 Ibid, h. 106. 
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b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang memiliki kekurangan 

pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya 

tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang 

berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua, yaitu: 

1) Akad Fasid yaitu akad yang tidak memenuhi unsur-unsur 

pelengkapnya, walaupun unsur-unsur dasarnya terpenuhi, 

misalnya ada sifat terlarang dalam unsur tersebut. 

2) Akad Bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, 

syarat dan sifatnya dan terdapat larangan dari syara`.
13

 

Dilihat dari segi mengikat atau tidak, Ulama fiqh 

membagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang 

melakukan akad, sehinga salah satu pihak tidak bias 

membatalkan akad tanpa seizin pihak yang lain. 

2) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang 

melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah 

(perwakilan), al-wadiah (barang titipan).
14

 

4. Prinsip-Prinsip Akad 

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah 

menetapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, adapun perinsip-perinsip itu 

adalah: 

a. Ikhtiyari (sukarela) setiap akad atas kehendak para piahak 

dan harus terhindar dari keterpaksaan atau tekanan dari salah 

satu pihak. 

b. Amanah (menepati janji), setiap akad wajib melaksanakan 

kesepakatannya atau tidak ingkar janji. 

c. Ikhtiyati (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cara yang 

tepat. 

d. Taswiyah (kesetaran), para piahk memiliki kedududkan yang 

setara yang mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang. 

e. Taisir (kemudahan), setiap akad harus memberi suatu 

kemudahan terhadap masing-masing pihak. 

                                                           
13 Ibid, h. 99 
14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syai`ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 103. 
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f. Transaparansi, setiap akad harus dilakukan secara terbuka. 

g. Saling menguntungkan, setiap tranaksi harus memenuhi 

kepentingan para pihak dan mencegah dari plastik 

manipulasi ataumerugikan salah satu pihak. 

h. Ikhtikad yang baik, akad dilakukan untuk menegakkan 

kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan. 

i. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak 

dilarang oleh hukum dan tidak haram.
15

 

5. Akad yang rusak (cacat) 

Akad yang rusak (cacat) dalam persfektif hukum 

perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang 

sedang menjalin ikatan. Untuk itu ada yang perlu diperhatiakn 

untuk menjalankan suatu akad yaitu terpenuhinya hak dan 

kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang 

terlanggar hak dan kewajibannya. Dalam melakukan suatu akad 

diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau 

menjadikan akad itu berdiri di moral yang tidak benar, maka 

pada saat itu pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk 

membatalkan hak tersebut.
16

 

Rusaknya akad (cacat) dalam fiqih Islam adalah hal-hal 

yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur 

sukarela antara piahk yang bersangkutan. Hal-hal yang 

dipandang merusaknya suatu akad adalah: tidak terpenuhinya 

syarat dan rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan 

atau pemalsuan. 

Subekti mengemukakan bahwa “hukum perjanjian 

Islam adalah suatu peristiwa diman seseorang berjanji kepada 

orang lain atau lebih, dimana pihak yang berkaitan saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal” cacat ini berkaitan 

degan objek akad tertentu yaitu dengan menyebutkan satu 

gambaran tertentu tentang objek akad, namun yang tampak 

adalah kebalikannya.
17

 

                                                           
15 Ibid, h. 108. 
16 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah…., h.47. 
17 Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Intermasa: 2009), h. 14 
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Akad dalam perpektif Hukum perjanjian Islam 

memberikan batasan mengenai hal-hal yang menyebabkan fasid 

atau cacat suatu akad, yakni: 

a. Paksaan 

b. Penyerahan yang menimbulkan kerugian 

c. Gharar atau penipuan 

d. Syarat-syarat faid dan riba 

e. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad 

Apabila syarat-syarat keabsahan diatas tidak terpenuhi, 

meskipun rukun dan syaratnya terbentuknya terpenuhi, maka 

akad menjai rusak (cacat).
18

 

6. Berakhirnya Akad 

Suatu akad dipandang telah berakhir apabila telah 

mencapai tujuan. Akad akan berakhir setelah memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut: 

a. Dibatalkan oleh yang berakad, apabila akadnya tidak bersifat 

mengikat. 

b. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa 

berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 

c. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, 

syarat dan majelis. 

d. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. 

e. Karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

 

B. Ujrah 

1. Pengertian Ujrah 

Ujrah ialah upah dalam Bahasa Arab, upah merupakan 

persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu 

penyerahan jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh 

tenaga kerja.
19

 Upah-menupah berarti Ijārah hal ini terlihat pada 

rukun dan syarat upah-mengupah yaitu mu‟jir dan musta‟jir 

antara yang memberkan upah dengan yang menerima upah. 

                                                           
18 Cut Lika Alia, “Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam” (On-

line), tersedia di: http://www.14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-

islam (24 Oktober 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
19 Waridah Ernawati, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Selatan: 

Imprint Kawan Pustaka, 1991), h. 1069. 
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Antara upah dan sewa juga ada perbedaan makna, sewa-

menyewa digunakan untuk benda, sedangkan upah-mengupah 

digunakan untuk tenaga.
20

 

Secara umum pengupahan dapat digolongkan kedalam 

akad ijārah dalam Hukum Islam, prinsip utama dalam akad 

ijārah adalah saling menguntungkan dan dilarang menzalimi. 

Penetapan upah pun harus jelas yang meliputi besarnya upah 

dan tatacara pembayaran upah.
21

 Upah dapat didefinisikan 

sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan 

pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan 

perjanjian, menurut fikih muammalah bahwa transaksi uang 

dengan tenaga kerja manusia disebut ujroh/upah.
22

 

Upah merupkan hak dari seorang buruh sebagai harga 

atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi 

dan pemberi kerja wajib membayarnya.
23

 Dalam Bahasa Arab 

upah dan sewa disebut dengan ijārah dan ijārah berasal dari 

kata ajru yang artinya menurut Bahasa adalah iwādh yang arti 

dalam Bahasa Indonesia ialah upah.
24

 Sedangkan ujroh menurut 

istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, 

dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu. Kata ajru 

mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. 

Dalam konteks hukum Islam, pembagian upah masuk 

dalam wilayah kajian ijārah. Ijārah berasal dari kata al-ajru 

yang berarti al-iwādh atau ganti, sedangkan menurut pengertian 

syara‟ ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat 

untuk jalan konpensasi.
25

 Antara sewa dan upah ada perbedaan 

makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda 

                                                           
20 Anwar Mohammad, Fiqih Islam: Munakahat, Muamalah, Fara‟id dan 

Jinayat, (Bandung: Al-Ma’arif, 2014), h. 18. 
21 Muzzaki Harir M, Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”. Jurnal Al-Adalah, Vol. 14 No.2 

(2017), h.483. 
22 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: 

Ekonosia, 2013), h. 224. 
23 Ibid, h. 225. 
24 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, (Bandung: Raja Grafindo, 2014), h. 

117. 
25 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

Cet, 1, h,277. 
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misalnya seperti seseorang menyewa kamera untuk suatu acara, 

sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan 

bekerja dipabrik dibayar upahnya satu kali dalam seminggu.
26

 

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 

jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi 

lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang 

disebut upah. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga 

yang dibayar atas jasanya dalam produksi.
27

 Islam menawarkan 

suatu penyelesaian yang sangat bai katas masalah upah dan 

menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja 

dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 

majikan, dalam perjanjian kedua belah pihak harus bersikap 

jujur dan adil dalam semua urusan, sehingga tidak terjadi 

tindakan aniaya terhadap orang lain juga agar tidak merugikan 

orang lain demi kepentingan sendiri.
28

 

Kewajiban memberikan upah dalam waktu berakhirnya 

pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak diisyaratkan dengan pembayaran dan 

tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hānafiyah 

wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 

manfaat yang diterimanya.
29

 

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari 

orang yang telah bekerja dan kewajiaban orang yang 

mempekerjakan untuk membayarnya. Beralasan dari hadis yang 

di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: 

فَّ َعَر قُهُ  َر َاْجرَُه قْبَل اَْن َيَِ  اَْعطُواْْلَِجي ْ
 “Berikanlah upah sebelum keringatnya kering”.

30
 

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan 

konpensasi atas jasa yang diberikan seorang pekerja, dan 

perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang 

                                                           
26 Ibid, h. 279. 
27 Rahman Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta: Dana 

Bhakti Wakaf, 2007), h. 361. 
28 Ibid, h. 363. 
29 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, …., h. 119. 
30 Abu Abdillah al-Bukhary, Shahih al-Bukhari, Juz III, (Beirut: Dȃr al-Fikr, 

1440H), h. 99  
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akan mendapat ancaman siksa dari Allah. Ijārah berlaku umum 

atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu 

manfaat yang diambil, secara gars besarnya ijārah terdiri dari 

beberapa hal yaitu: 

a. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau 

jasa dari suatu benda disebut ijārah al- „ain atau sewa-

menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati 

b. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau 

jasa dari tenaga seseorang disebut ijārah al-zimmah atau 

upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau 

mengerjakan sesuatu.
31

 

Dalam akad ijārah selalu disertai dengan kata imbalan 

ataupun upah yang mana disebut dengan ujrah. Namun di 

dalam perbankan nama lain dari ujrah adalah upah.
32

 Upah 

bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu.
33

  

Istilah ujrah selain ijārah adalah upah atau imbalan, ada 

juga jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan ujroh 

yakni upah, tetapi upah dalam jualah sering diartikan seperti 

dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa 

dalam pekerjaan. Arti jualah secara istilah yakni pemberian 

upah atas suatu jasa manfaat yang sudah diduga akan terwujud, 

jualah merupakan kontrak akad dimana salah satu pihak ja‟il 

akan memberikan imbalan sefesifik jua‟l kepada siapapun yang 

mampu memenuhi hasil sepesifik ataupun tidak pasti, misalnya, 

menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit 

sampai sembuh. Kemudian dengan itu untuk jualah dapat 

dipersamakan presepsinya dengan ujroh. Begitu juga dengan 

ijārah samahalnya dengan ujroh karena ujroh hakikatnya 

                                                           
31 Muzzaki Harir M, Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”. Jurnal Al-Adalah, Vol. 14 No.2 

(2017), h.485. 
32 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 535. 
33 Waridah Ernawati, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Selatan: 

Imprint Kawan Pustaka, 1991), h. 1069. 
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bagian dari akad ijārah. Sedangkan upah atau imbalan 

merupakan nama lain dari ujroh atau arti dari ujroh itu sendiri, 

yang mana upah atau imbalan.
34

  

Adapun dalam artian menurut hukum upah adalah hak 

pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan jasa yang akan telah dilakukan.
35

 

Mengenai upah uang, KUHPdt Pasal 1602h 

menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam alat 

pembayaran yang sah di Indonesia, artinya dalam mata uang 

Indonesia, jika upah itu ditetapkan dengan mata uang asing, 

perhitungannya dilakukan menurut kurs pada waktu dan tempat 

yang dilakuakn pembayaran.
36

 Dan KUHPdt Pasal 1602 p 

menyebutkan bahwa tiap pembayaran, seluruh jumlah upah 

yang harus dilunasi. Didalam karya tulisnya Edwin B Flippo 

yang berjudul “principles of personal manegment” menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa 

yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi 

kepengtingan seseorang atau badan hukum.
37

 

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian 

pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 

produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah 

ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan 

                                                           
34 Syafi’I Jafri, Fiqih Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165. 
35 Soepomo Iman, Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, 

(Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), h.1. 
36 Trijito Sudibio, Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 

1062 h Bagian Kedua Tentang Perjanjian Perburuhan Umumnya, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2014), h. 404. 
37 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, …., h. 120. 
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peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
38

 

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai dari imbalan 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah akan dilakukan. 
39

  

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat 

berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi 

kehidupan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang 

karyawan memperoleh jumlah pendapatan yang cukup yang 

dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya 

yang pokok beserta keluarganya dan merasakan kepuasan 

berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain 

yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaannya 

ataupun ditempat usaha lain dimasyarakat.
40

 

Ada beberapa macam jenis upah yang dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Upah Nominal (money woges) 

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan 

kepada karyawan yang berhak secara tunai imbalan atas 

pengerahan jasa-jasa atau paelayanannya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja 

dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu 

organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada 

tambahan atau kekurangan yang lain yang diberikan 

kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang 

(money woges) sehubungan dengan wujudnya yang memang 

berupa uang secara keseluruhan.
41

 

                                                           
38 Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), h.99. 
39 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 

1980), h. 5. 
40 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: 

Djambatan, 1999), h. 105. 
41 Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1994), h. 94. 
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b. Upah Nyata (real woges) 

Upah nyata adalah upah yang nyata yang benar-

banar harus diterma oleh seseorang yang berhak. Upah nyata 

ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak 

tergantung dari jumalah besar atau kecilnya jumlah uang 

yang diterima besar atau kecilnya biaya hidup yang 

diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang 

dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu 

jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.
42

 

c.   Upah Hidup 

Dalam hal ini upah yang diterima seorang karyawan 

itu relative cukup untuk membiayai keperluan hidup yang 

lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat 

dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial 

keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan 

beberapa lainnya. 

d.   Upah Minimum (Minimum Woges) 

Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan karyawan dalam suatu perusahaan sangat beperan 

penting. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta 

keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, cost of 

living perlu diperhatikan dalam penentuan upah. 

e. Upah Wajar (Fair Woges) 

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara 

relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para 

karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang dibeikan 

karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian 

kerja antara mereka.  

Dapat disimpulkan bahwa keseluruhannya secara jelas 

mengandung maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan 

pengganti jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh 

seorang kepada pihak lain.
43

 

 

                                                           
42 Ibid, h. 94. 
43 Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia, …., h. 104. 
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2. Hukum Pemberian Upah (Ujrah) 

Upah atau Ujrah dipahami sebagai suatu yang 

dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau 

pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada perinsipnya 

semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli 

boleh digunakan untuk pembayaran ijārah.
44

 Ujrah haruslah 

sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara‟ dan harus 

diketahui jumlahnya, ujroh yang disyari’atkan oleh syara‟ dan 

harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 

sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas 

menurut syara‟ adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat 

keridaan antara kedua belah pihak.
45

 

Dasar hukum pemberian upah atau Ujrah dalam Islam 

yang bersumber dari Al-Qurān, As-Sunnah, dan Al-Ijma’. 

a. Dasar Hukum Al-Qur’ān: 

Q.S. At-Thalaq: 7 

                           

                          

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 

(QS.At-Thalaq:7). 

b. Dasar Hukum Al-Hadist: 

فَّ َعَر قُهُ  َر َاْجرَُه قْبَل اَْن َيَِ  اَْعطُواْْلَِجي ْ
Berikanlah upah sebelum keringatnya mongering (Riwayat 

Ibn Majah).
46 

 

                                                           
44 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 159 
45 Ahmad Zahzuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 318. 
46 Abu Abdillah al-Bukhary, Shahih al-Bukhari, Juz III, ....,  h. 99.  
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c. Dasar Hukum Ijma‟ 

Landasan Ijma‟nya adalah semua umat bersepakat, 

tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 

Ijma‟ ini. Tetapi hal ini tidak dianggap.
47

 Ujroh diisyaratkan 

diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 

sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dijelaskan oleh 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya tentang kebolehan mengambil 

upah yang dianggap sebagi perbuatan baik, seperti para 

pengajar Al-Qur,ān, guru-guru di sekolah dan yang lainnya 

dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan 

tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan 

pekerjaan lain seperti dagang, Bertani dan yang lainnya dan 

waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur’ān.
48

 

Pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya 

pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran 

dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu 

Hānifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai 

dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I 

dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu 

sendiri
49

 

Dasar Hukum Positif  

Pasal 16 Peraturan Pemerinta Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Pengupahan yang berbunyi “Penetapan upah 

berdasarkan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan 

yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.” 

3. Upah yang dilarang dalam Islam 

Dalam Islam tidak pernah mengharamkan akad 

pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan 

jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan 

mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan 

suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan 

                                                           
47 Rasyid, Sulaiman Bahri, Fiqih Islam, (Jakarta: Atthiriyah, 2014), h. 18. 
48 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, (Bairut: Darāl Fikr, 1982), h. 18. 
49 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, …., h. 125. 
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menjual daging babi, menjual patung, menjual khamr serta 

barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang 

pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam 

Islam, maka setiap yang diperaktikan dalam hal itu maka akan 

menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.
50

 

 Ketentuan upah-mengupah harus beda dengan objek 

yang dikerjakan, menyewa rumah dengan membayar rumah 

tersebut, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan 

serupa, merupakan suatu akad upah-mengupah yang tidak 

memenuhi syarat dikarenakan hukumnya yang tidak sah dan 

mengantarkan kepada riba’.
51

 

4. Syarat Pemberian Upah (Ujrah) 

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Kalau 

salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan Ujroh, 

maka tidak sah. 

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang 

diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. 

c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi akad dapat 

dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan 

syara. 

d. Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut 

kegunaannya dan manfaatnya. 

e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan 

diharamkan.
52

 

Menurut Helmi Karim dan bukunya Fiqih Muammalah, 

bahwa di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur 

penipuan, baik yang datang dari muajjir ataupun dari musta‟jir. 

Banyak ayat atau Riwayat yang membicarakan tentang tidak 

bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai 

lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang 

amat dicela agama.
53

 

                                                           
50 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 

2000), h. 244. 
51 Ibid, h. 25. 
52 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, …., h. 19. 
53 Karim Helmi, Fiqih Muammalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), 

h. 35. 
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Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 

kerelaannya untuk melakukan akad al-ijārah. Apabila salah 

seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka 

akadnya tidak sah. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan 

untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. 

Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau 

adat kebiasaan. Misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan 

kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun 

tanpa menyebutkannya hukumnya sah.
54

 Apabila upah atau 

sewa sama dengan jenis manfaat dari barang yang disewa, maka 

ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat 

tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, 

menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan 

tanah pertanian.
55

 

5. Rukun Upah (Ujrah) 

Rukun upah merupakan suatu unsur yang membentuk 

sesuatu itu agar terwujud dikarenakan adanya unsur-unsur yang 

membentuk misalnya rumah yang terbentuk karena adanya 

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam 

unsur yang membentuk tersebut disebut dengan rukun. Adapun 

rukun ujrah adalah: 

a. Sighat  

Sighat adalah ijab dan qabul. Sighat akad harus 

menggunakan kalimat yang jelas, dapat dilakukan dengan 

lisan apapun tulisan dan isyarat. Keduanya menjadi rukun 

akad. Bergantung pada keduanyalah hakikat sesuatu dan 

wujudnya secara syara‟. 

b. Pihak yang berakad 

Mu‟jir dan Musta‟jir yaitu orang yang melakukan 

akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, Mu‟jir adalah 

orang yangmenerima upah dan musta‟jir adalah orang yang 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, yang 

diisyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, 

                                                           
54 M. Ali Hasan, Berb 

agai Macam Transaksi dalam Fiqih, (Fiqih Mu‟amalat), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 157. 
55 Ibid, h. 159. 
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berakal, cakap melakukan dan mengendalikan harta serta 

saling meridhai. 

c. Imbalan atau upah (Ujroh) 

Imbalan atau upah merupakan hal krusial dalam 

bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil 

pencapaian kerja.
56

 Untuk sahnya ujroh, sesuatu yang 

dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. 

Para ulama telah menetapkan syarat ujroh, yaitu: 

1) Ujroh atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta 

dalam pandangan syari’ah mal mutaqawwim dan 

diketahui. 

2) Objek akad, sesuatu yang berharga atau dapat dihargai 

denagn uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. 

Kalau ia berbentuk barang, maka harus termasuk barang 

yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, 

maka harus jasa yang tidak dilarang syara’ 

3) Ujroh atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama 

dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah 

dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan 

mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama 

Hanāfiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba 

nasi‟ah.
57

 

6. Berakhirnya Upah (Ujroh) 

Berakhirnya upah (Ujroh) yaitu: 

a. Ujroh berakhir dengan meninggalnya salahseorang dari dua 

orang yang berakad. Ujroh hanya hak manfaat, maka hak ini 

tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk 

benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat 

ujroh tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang 

berakad. Sifat akad Ujroh adalah akad lazim (mengikat para 

pihak) seperti halnya dengan jual-beli. Ujrah merupakan 

milk al-manfaah kepemilikan manfaat maka dapat 

diwariskan. 

                                                           
56 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih 

Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.231. 
57 Ibid, h. 232. 
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b. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan 

sewaan mati, rumah sewaan hancur. 

c. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan 

telah selesai kecuali ada udzur atau halangan. 

d. Akad berakhir iqālah menarik kembali. Ijārah ataupun ujroh 

adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan 

benda, sehingga memungkinkan untuk, iqālah seperti pada 

akad jual beli. Di antara penyebabnya hilang atau 

berkurangnya manfaat pada benda itu.
58

 

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam untuk 

memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam 

Al-Qur’an Maupun sunnah Rasuluallah, secara umum dalam 

ketentuan Al-Qur’an yang ada keterkaitannya dengan penentuan 

upah kerja. Allah SWT memerintahkan kepada paa pemberi 

upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada 

para pekerjanya. Kemudian para pekerja atau buruh tersebut 

sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan 

karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau 

pengusaha berhasil.
59

  

 

C. Covid-19 (Virus Corona) 

1. Pengertian Covid-19 (Virus Corona) 

Covid-19 adalah virus yang menyebabkan gangguan 

ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, 

hingga kematian. Virus ini menimbulkan ketakutan di seluruh 

dunia dan menimbulkan penyakit yaitu penyakit Coronavirus 

(Covid-19). Wabah ini dipicu pada Desember 2019 di kota 

Wuhan, yang berada di provinsi Hubei, Cina. Virus ini terus 

menyebar ke seluruh dunia. Meskipun episendrum wabah 

adalah awalnya cina, dengan kasus yang dilaporkan baik di 

Cina atau dalam perjalanan dari negara tersebut, kasus sekarang 

sedang dilaporkan baik di Cina atau dalam perjalanan dari 

negara tersebut, kasus sekarang sedang dilaporkan di banyak 

negara lain.  

                                                           
58 Ibid, h. 235. 
59 Ibid, h. 157. 
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Masa inklubasi virus ini didalam tubuh manusia adalah 

antara 2 hingga 24 hari. Kelompok yang paling rentan terkena 

virus adalah mereka yang memiliki pertahanan kekebalan 

rendah, seperti orang tua yang sistem kekebalannya menurun 

karena usia dan semakin diperburuk oleh kondisi kesehatan 

yang mendasarinya juga anak-anak yang sistem kekebalan 

tubuhnya belum terbentuk secara sempurna.  

Virus Corona selain menyebabkan tingginya angka 

kematian di seluruh dunia tetapi juga menyebabkan 

kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan membunuh negara-

negara di seluruh dunia.  

2. Penyebab terjadinya Covid-19 (Virus Corona) 

Laporan WHO menyatakan wabah COVID-19 dipicu 

oleh transmisi penyakit hewan liar yang kemudian bermutasi 

dan menular ke manusia. Satwa liar banyak diperjual belikan di 

pasar seafood Huanan, distrik Jianghan, Wuhan, di Provinsi 

Hubei, Tiongkok. Kondisi pasar yang berlorong sempit, berbaur 

antara hewan hidup dan mati, serta berbagai satwa liar yang tak 

layak dikonsumsi manusia yang diperjual belikan disinyalir 

menjadi sumber penularan virus corona ini.
60

 33 dari 586 

spesimen hewan yang diambil dari pasar ini menunjukan bukti 

novel corona virus. Virus corona pada awalnya hanya 

menginfeksi binatang kelelawar melalui perantara hewan 

trenggiling, karena satwa-satwa liar ini dikonsumsi manusia, 

akhirnya bermutasi menjadi virus yang menginfeksi manusia. 

Karena pola penyebaran covid-19 yang bersifat sangat 

cepat, pandemi ini di khawatirkan akan melumpuhkan sistem 

Kesehatan negara-negara di dunia. Untuk mengantisipasi 

pencegahan covid-19 karena pihak medis sudah kewalahan, 

maka banyak negara melakukan kebijakan karantina wilayah 

atau lockdown seperti Italia, Prancis, Malaysia, Australia, India, 

dan US. Kebijakan seperti ini mengharuskan negara menjamin 

kebutuhan warga terpenuhi selama masa lockdown.  

                                                           
60 Nur Hidayah, “Respon Muslim Atas Pandemi Covid-19 di Indonesia”, 

jurnal Sosial dan Budaya Syar’i”, Vol. 7, No. 5, (2020), h. 424. 
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Meskipun di Indonesia memiliki UU Karantina 

Kesehatan No. 6 tahun 2018, namun dalam pandemi covid-19 

tampaknya pemerintah enggan mengambil kebijakan lockdown 

dan menyerahkan kebijakan karantina wilayah kepada masing-

masing pemerintah daerah. Dalam UU tersebut, apabila 

kebijakan national lockdown diimplementasikan, pemerintah 

wajib menjamin ketersediaan persediaan pangan tidak hanya 

untu rakyat tapi juga pakan ternak untuk hewan. 
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