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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN TANAM 

BULU MATA (EYELASHING) 

(Studi kasus di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung). 

Oleh: 

Leoni Citra Unggulia 

 

Seiring berjalannya waktu dan berkmbangnya zaman dalam hal bermu‟amalah 

sekarang ini sangat beragam cara orang memberikah upah dengan syarat-syarat 

tertentu dan level kesulitan tertentu. Seperti pada salon Anaya yang bertepatan di Jl. 

Teuku Umar ini tepatnya di depan RS. Abdul Moloek Bandar Lampung, sistem 

pengupahan yang mereka buat khususnya untuk pemakaian eyelash ini sendiri 

mendapatkan komisi tertentu dari harga setiap pemakaian pelanggan dan tidak 

termasuk gaji pokok, uang makan, dan uang lembur  karyawan. Disamping itu dalam 

pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk menyempurnakan 

kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Dan dalam uraian di atas penulis 

tertarik untuk mengangkat judul ini untuk mengetahui apakah sistem pengupahan 

pada Salon Anaya sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga apakah pengupahan 

tanam bulu mata diperbolehkan dalam hukum Islam yang di dasari dengan fikih 

muamalah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum tanam bulu 

mata, dan bagaimana sistem penetapan pengupahan dari jasa menanam bulu mata di 

Anaya Salon dan SPA, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan 

tanam bulu mata di Anaya Salon dan SPA. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana sistem upah tanam bulu mata pada Anaya Salon dan SPA dan 

untuk mengetahui pandanga Hukum Islam tentang sistem pengupahan tanam bulu 

mata di Anaya Salon dan SPA  Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dan 

kepustakaan (library research) dan sifat penelitiannya deskriftif, Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan 

narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara induktif. Pengolahan data dilakukan 

secara editing dan sistemating.  

Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem pengupahan di 

salon Anaya sudah terstruktur atau sistem pengupahan gaji sudah ditetapkan dengan 

baik. Namun menurut tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata ini 

tidak sesuai dengan konsep Islam, karena di dalam praktiknya tidak dibenarkan dalam  

hukum Islam dimana dalam fikih muamalah tentang upah mengupah selain dituntut 

untuk membayarkan upah yang jelas terhadap pekerja, namun berdasarkan barang 

dan jasanya harus pula yang sesuai atau dihalalkan dalam Islam. Karena barang yang 

digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil dari upah yang di 

dapatpun tidak sah dalam hukum Islam.  

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 ٌِۖ ا َٔ اْنُعْذ َٔ ْثِى  اَعهَٗ ااْلِ ْٕ َُ َٔ الَذََعا َٔ  ٖۖ ٰٕ انرَّْم َٔ اَعهَٗ اْنثِزِّ ْٕ َُ َٔ ذََعا ٌَّ ّللاَ َٔ ۗ اِ
اذَّمُٕاّللّاٰ َٔ

ُْٚذاْنِعمَابِ   َشِذ

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 

dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-

Maidah (5):2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan 

di jelskan istilah dalam skripsi ini untuk menghandari kekeliruan bagi pembaca 

maka perlu adanya penegaan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan 

tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi 

ini dengan harapan memproleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah:“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG 

SISTEM PENGUPAHAN TANAM BULU MATA (EYELASHING) (Studi 

kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung).” Adapun istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pandangan, 

pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb.)”
1
 

2. Hukum Islam merupakan “tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus 

ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Quran 

dan As-Sunnah serta ijma sahabat. Atau dapat disebut juga hukum islam 

adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untyk umat-

Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan 

dengan kepercayaan ( aqidah) maupun hukum-hukum  yang berhubungan 

dangan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.”
2
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: gramedia, 

2011), h.1468. 
2
Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia,2009), h.51. 



 

3. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perangkat unsur yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.”
3
 

4. “Pengupahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan memberi upah.”
4
 Dengan demikian yang di maksud pengupahan 

adalah memberikan imbalan  sebagai bayaran kepada sesesorang yang telah di 

perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan 

menurut perjanjian yang telah disepakati.  

5. “Tanam menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menanam; menaruh 

(bibit, benih, setek,dsb) didalam tanah supaya tumbuh.”
5
 

6. “Bulu mata adalah rambut pada tepi kelopak mata.”
6
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

judul skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terhadap upah dalam jasa 

penanaman bulu mata yang dilakukan di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

     Karena pengguna dan pekerja dari penanaman bulu mata ini sudah marak 

di bandar lampung. Dan untuk mengetahui apakah pekerja atau pemakai 

tanam bulu mata sudah sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan dalam 

hukum Islam. 

2. Secara Subyektif 

a. Terdapat buku yang berkaitan dengan upah mengupah; 

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h.1460. 
4
 Ibid., h.1533. 

5
 Ibid., h.1450. 

6 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h.50. 



 

b. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis; 

c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni yaitu di jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Raden Intan Lampung, serta tersedianya sumber data yang cukup. 

 

C. Latar Belakang Masalah   

Menjadi tampan dan cantik tentu dambaan setiap orang. Terutama bagi kaum 

hawa, kecantikan adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Betapa berbahagianya 

seorang wanita bila ia memiliki alis berbukit, bulu mata lentik, hidung mancung, 

muka tirus, bibir merekah dan tubuh yang mempesona. 

Biasanya kaum wanita untuk mendapatkan itu semua mereka rela pergi 

kedokter manapun untuk menjalankan operasi plastik, dan rela merogoh kocek 

yang sangat besar. Tetapi dalam hukum Islam sebagai umat Muslim tidak 

diperkenankan untuk menjalankan operasi karna perbuatan tersebut adalah salah 

satu cara merubah ciptaan Allah SWT. Apabila bedah plastik dilakukan untuk 

mempercantik diri, seperti menghilangkan tanda-tanda ketuaan di wajah dan 

badan dengan mengencangkan kulit dan payudara, melangsingkan pinggang, 

memperbesar pinggul, sulam bibir, sulam alis, tanam bulu mata (eyelashing) 

maka bedah plastik demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum lslam. Alasan 

keharaman bedah plastik untuk tujuan kecantikan, menurut Abdus Salam, 

diantaranya adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 119: 



 

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan 

angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong 

(telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar- benar memotongnya, dan 

akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka 

mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain 

Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." 

Dalam pemahaman Abdus Salam, ayat tersebut menunjukkan bahwa 

pekerjaan "mengubah ciptaan Allah SWT" merupakan pekerjaan setan dan umat 

Islam dilarang untuk mengikuti pekerjaan setan karena tidak sesuai dengan 

hukum Islam. Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir) berpendapat bahwa melakukan 

perubahan terhadap fitrah Allah SWT yang sifatnya mengubah bentuk, seperti 

membuat tato, memotong (pangur) gigi, mengebiri manusia, „homoseksual, 

berpakaian dan bertingkah laku seperti manusia lawan jenisnya, termasuk 

tindakan yang mengubah ciptaan Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan pada 

Surah An-Nisa' di atas. 

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita yang setelah 

menikah rambutnya rontok sehingga suaminya menyuruhnya agar memakai 

rambut palsu. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang 

memakai rambut palsu dan yang menyediakan rambut palsu.” (HR. Bukhari). 

Disini saya mengkhususkan pembahasan mengenai eyelashing yang dapat 

diketahui dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 119 tersebut. 

Fenomena  eyelashing yang sedang marak digemari oleh kalangan kaum hawa 



 

baik remaja sampai dewasa ini ternyata dilarang oleh hukum Islam. Karena sering 

ditemui kasus, setelah menanam bulu mata (eyelashing) ternyata bulu mata kita 

menjadi rontok. Itu merupakan dampak negatif dan termasuk kasus yang terjadi 

akibat tanam bulu mata tersebut. Ternyata iming-iming untuk mempercantik diri 

untuk membuat bulu mata menjadi lentik, justru merugikan dengan rontoknya 

bulu mata asli kita tersebut. 

Seirig berjalannya waktu dan berkmbangnya zaman dalam hal bermu‟amalah 

sekarang ini sangat beragam cara orang memberikan upah dengan syarat-syarat 

tertentu dan level kesulitan tertentu. Seperti pada salon Anaya yang bertepatan di 

Jl. Teuku Umar ini tepatnya di depan RS. Abdul Moloek Bandar Lampung, 

sistem pengupahan yang mereka buat khususnya untuk pemakaian eyelash ini 

sendiri mendapatkan komisi tersendiri dari harga setiap pemakaian pelanggan dan 

tidak termasuk gaji pokok, uang makan, dan uang lembur  karyawan. 

Cara melamar pekerjaan di Anaya salon dan spa pun tidak mudah, khususnya 

untuk menjadi therafis atau pemasang bulu mata. Memang cara melamar 

pekerjaannya sama seperti pelamar yang lain, tetapi untuk menjadi therafis atau 

karyawan pemasang bulu mata harus melalui masa training (percobaan) terlebih 

dahulu agar dapat menjadi therafis yang ahli, tidak sedikit yang melakukan 

traning ini gagal dalam memasangkan eyelash ini maka dibutuhkan karyawan 



 

yang khusus yang bisa melalukan pemasangan bulu mata dengan baik dan hati-

hati. 
7 

Disamping itu dalam pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi adalah alat 

untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah.
8
 

Dan dalam uraian di atas saya tertarik untuk mengangkat judul ini untuk 

mengetahui apakah sistem pengupahan pada Salon Anaya sudah sesuai dengan 

hukum Islam dan juga apakah pengupahan tanam bulu mata diperbolehkan dalam 

hukum Islam yang di dasari dengan fikih muamalah. Karenanya peneliti tertarik 

untuk menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN 

TANAM BULU MATA (EYELASHING) (Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa 

Bandar Lampung).” 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang 

timbul, diantaranya yaitu: 

1. Bagaimanakah sistem penetapan pengupahan dari jasa menanam bulu mata di 

Anaya salon dan spa? 

2. Bagaimanakah hukum tanam bulu mata dalam Islam? 

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata? 

                                                             
7 Ibid. 
8
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 

h.180. 



 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Obyektif; Untuk mengetahui bagaimana sistem upah tanam bulu mata 

pada Anaya salon & spa Bandar Lampung.  

b. Subyektif; Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

system pengupahan tanam bulu mata di Anaya salon & spa Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Penulisan 

     Dari setiap penulisan penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang di 

harapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang 

membutuhkan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis 

Agar dapat menambah wawasan penulis maupun bagi masyarakat dan 

tentunya untuk kaum hawa tentang penggunaan tanam bulu mata dan 

pandangan hukum Islam tentang upah jasa tanam bulu mata tersebut. 

b. Secara praktis 

1) Bagi penulis: menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

penelitian khususnya yang berhubungan dengan upah jasa tanam bul 

mata. 



 

2) Bagi akademis: penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi 

bagi peneliti(mahasiswa) yang akan meneliti tentang upah mengupah 

dengan variabel lain dan sebagai pelengkap referensi skripsi di 

perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah 

penilitian ini yaitu: 

1. Jenis  penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field reseach), untuk 

mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap 

keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek.
9
 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di 

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.
10

 

b. Sifat Penelitian 
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Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 

peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara dekriptif kualitatif 

yaitu analisis yang menggabarkan keadaan atau suatu fenomena dengan 

kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.
11

 Penelitian ini juga bersifat deskrptif analisis, 

data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. 

dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana upah jasa 

tanam bulu mata. 

2. Data dan Sumber Data  

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.
12

 Sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
13

 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari responden langsung yakni orang-orang yang bekerja di 

Anaya salon&spa Bandar lampung. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
14

 Data 

sekunder dalam penelitian ini dipeoleh dari membaca buku-buku dan 

skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan upah-mengupah. 

3. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).
15

 Berdasarkan 

jenisnya, penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu 

proses interview dimana interviewer menggunakan daftar pertanyaan, 

akan tetapi dapat dimungkinkan keluar dari daftar pertanyaan, mengikuti 

situasi interviewer. Metode ini akan ditujukan kepada pekeja tanam bulu 

mata di Anaya salon&spa Bandar Lampung. 

b. Dokumentasi  

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan, bahwa “Metode 

Dokumentasi“ adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara 

berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, poto, dokumen rapat, dan agenda.
16
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Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk 

memastikan sistem operasional. Dari data yang didapat kemudian diteliti 

isinya diklarifikasikan menurut pola tertentu sebagai kriteria atau analisis 

untuk dapat dikuantifikasikan dengan menghitung frekuensi atau intesitas 

fakta tertentu. 

4. Metode Pengolahan Data  

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw 

data) terkumpul itu tidak logis atau meragukan
17

 tujuannya yaitu 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 

lapangan  dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi 

dan diperbaiki.  

b. Sistematika Data (sistemstizing) 

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah,
18

dengan cara melakukan pengelompokan 

data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-

kategori dan urutan masalah. 

5. Analisis Data  

     Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Jasa 

tanam bulu mata yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. 
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Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan dalam 

membayar upah tersebut, tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam yaitu agar dapat memberi pemahaman mengenai pelaksanaan sistem 

upah jasa tanam bulu mata yang ada didalam hukum Islam.  

     Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 

induktif
19

 metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan yang 

menggunakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam 

penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berkenaan 

dengan objek penelitian yang sedang diteliti.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

SITEM UPAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Upah 

1. Pengertian Upah 

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah.Dari segi bahasa al-ajru 

yang berarti ‘iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-

ajru atau al-ujrah (upah).
20

Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai 

imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. 

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut 

istilah (terminology), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain 

dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat 

tertentu.
21

Dengan demikian yang di maksud 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. 

Upah dalam Islam masuk juga dalam ijarah sebagaimana perjanjian 

kerja, menurut bahasa ijarh berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena 

itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
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pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena 

melakukan sesuatu aktifitas.
22

Dengan demikian, ijarah berarti merupakan 

transaksi terhadap jasa terentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. 

Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah al-ujrah yang terkait 

dengan upah kerja, jadi yang di maksud al-ujrah adalah pembayaran (upah 

kerja) yang diterima pekeja selama ia melakukan pekerjaan. 

Dalam bukunya Musthafa Dib Al-Bugha Ijarah adalah upah sewa yang 

diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sebagai balasan atas 

pekerjaannya.Untuk definisi ini digunkan istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata 

ajara-hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan 

orang lain. Istilah ini hanya digunakan dalam hal-hal yang positif, bukan pada 

hal-hal yang negatif.Kata ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di 

akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan di 

dunia.
23

 

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah “uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai 

pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu”.
24

 

Sedangkan upah dalam undang-undang RI no 13 tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
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bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa 

yang telah dilakukan.
25

 

Afzalurrahaman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang 

dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor 

produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, 

upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.
26

 

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut: 

ٍض َيْعهٌٕوٍ  َٕ تَاَحِح تِِع اْْلٍ َٔ َعْمُذ َعهَٗ َيُْفََعٍح َيْمُصَٕدٍج َيْعهٌَٕيٍح لَا تِهٍَح نِْهثَْذِل 
27

 

Artinya: “akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di 

mana manfaat tersebut merupakan manfaat tersebut merupakan manfaat yang 

halal dan diperbolehkan oleh syara”.
28

 Maksud ayat diatas adalah bahwa 

manfaat yang dapat ditukarkan baik jasa maupun barang harus merupakan 

barang yang halal dan diperbolehkan dalam hukum islam. 

Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa 

tenaga atau jasa (pengupahan).Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 
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manfaat barang yang di sewakan, sementara sewa jasa tenaga adalah jual beli 

atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.
29

 

 

Syarat dan rukun al- ijarah menurut ulama ada 4 yaitu: 

a. Orang yang berakad yakni mu’jir (yang menyewakan) dan musta’jir 

(penyewa). 

b. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk 

mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa 

dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila 

dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya 

dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi 

salah satu rukun ijarah. 

c. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut 

d. Sigat (ijab dan qabul) mu’jir dan musta’jir.
30

 

Dalam fikih muamalah ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yaitu: 

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 

sendiri dengan penuh kerelaan. 

b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang 

datang dari muajjir atau pun dari musta’jir. 
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c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 

bukan sesuatu yang tidak berwujud. 

d. Manfaat dari sesuatu  yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilah 

berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. 

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

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

kebiasaan yang berlaku.
31

 

Di dalam pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pengertian upah adalah hak pekeraja/buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh  dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.
32

 

Pada masa sekarang, proporsionalitas tersebut terbahasakan dengan sistem 

UMR (upah minimum regional). Islam juga mengajarkan agar pihak yang 

memperkerjakan orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai 

sistem pengupahan, antara majikan dengan pekerja. Jika adil dimaknai sebagai 

kejelasan serta proposionalitas, maka kelayakan berbicara besaran upah yang 

diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, 

sandang, serta papan. 
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Upah dapat dibedakan menjadi: 

a. Upah Minimum Provinsi 

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten 

atau kota disatu provisi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 

rekomendasi Dewan Pengupahan Provisi.  

b. Upah Minimum Regional  

UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan pengusaha atau 

pelaku industry ayang memberikan upah pada pegawai, karyawan atau 

buruh dalam lingkungan usahanya.Penetapan upah minimum didasarkan 

kepada kebutuhan hidup layak (KHL) yang direkomendasikan oleh Dewan 

Pengupahan Provinsi dan disahkan oleh Gubernur. 

Komponen-komponen upah diantaranya: 

a. Gaji pokok, adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan 

kepada pekerja menurut tingkat pekerjaan atau jenis pekerjaan yang 

besarnya ditetapkan derdasarkan kesepakatan. 

b. Tunjangan tetap, adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan 

secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau 

pencapaian prestasi kerja tertentu (pasal 94 UU No. 13/2003 Tentang 

Ketenaga Kerjaan) 



 

c. Tunjangan tidak tetap, adalah pembayaran secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap 

dan dibayarkan menurut satuan waktu yag tidak sama dengan waktu 

pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport, tunjangan makan 

yang didasarkan pada kehadiran.
33

 

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari 

harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil 

dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara 

tingkat upah yang setara (ujrah al-misli) sebagai harga prinsip dasar yang 

digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan 

kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat 

dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama 

dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah 

dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.
34

 

Hal tersebut diatas dijelaskan bahwa ujrah al-misli (upah yang 

sepadan)ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh 

kedua belahpihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk 

menjagakepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara 

darieksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah 

ataskedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum 
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menentukanjumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan 

upah yang wajarsesuai dengan pekerjaannya.
35

 Tujuan ditetapkan tarif upah 

yang sepadan adalahuntuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik 

pekerja maupun pengusahadan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di 

dalam setiap transaksi bisnis,dengan demikian melalui tarif upah yang 

sepadan setiap perselisihan yang terjadidalam transaksi jual beli jasa akan 

dapat terselesaikan secara adil. Dapatdisimpulkan bahwa penghasilan dari 

upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar menawar kedua belah pihak 

yaitu antara pemberi kerja dan penerimakerja.
36

 

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut 

sudahberlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian 

hari terjadiperselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan 

kepada upahsepadan (ujrah al-misli), oleh karena itu upah bisa 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:Pertama; upah yang sepadan (ujrah al-

misli). Kedua; upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma). 

Upah yang telah disebutkan (ujrah al- musamma) itu syaratnya 

ketikadisebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak 

yangsedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat 

yangtelah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) 
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adalahupah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi 

pekerjaanya,apabila akad ijarahnya telah menyebutkan hasil pekerjaannya. 

Dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan (ujrah al-misli) itu sama 

dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua 

perusahaan dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di 

setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga 

konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada 

umumnya yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan perusahaan, tingkatperkembangan perekonomian regional 

yang berlaku di daerah tersebut. 

2. Dasar Hukum Upah 

Seluruh aktifitas Muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan 

hukum yang berasal dari Al-Qur‟an, Hadist, UU.Ada beberapa dasar hukum 

dalam upah, diantaranya sebagai berikut: 

a) Surat al-Qasas ayat 26  

 ٍُ ُّ٘ األَِيٛ ِٕ ٍِ اْسرَؤَْجْزَخ اْنمَ َْٛز َي ٌَّ َخ ا َٚا أَتَِد اْسرَؤِْخْزُِ إِ ًَ (٦٢)انُّسآء:لَانَْد إِْحَذاُْ  

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
37
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Ayat diatas menerangkan bahwa upah atau ijarah telah disyariatkan 

oleh umat Islam, dalam ayat ini trdapat pernyataan seorang anak yang 

meminta ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan 

memberikan imbalan yang talah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu 

dan manfaat yang dapat diterima. 

b) Surah At-Talaq ayat 6: 

 ٍَّ ٍَّ أُُجَٕرُْ ٍَ نَُكْى فَآَذُُْٕ ٌْ أَْرَظْع . فَإِ  

Artinya: “…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak mu) untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya…”
38

 

maksud ayat ini adalah jika seseorang telah memberikan jasanya 

terhadapmu dengan cara menyusukan anakmu, maka bayarlah upahnya 

kepada mereka yang telah menyusukan anakmu dengan tidak 

menundanya. 

c) Surah Az-Zukhruf ayat 32: 

 ٍُ َد ّرتَِك ََْح ًَ ٌَ َرْح ْٕ ًُ ََْٛا  اَُْْى ُْٚمِس ِْٓى فِٗ ْانَحَِٕٛجانذُّ َْٛشرٍ َُا تََُُْْٛٓى َيِع ًْ لََس

ُد  ًَ َرْح َٔ َق تَْعٍط َدرجاٍَخ نََٛرَِّخَذتَْعُعُْٓى تَْعًعاُسْخِزًّٚا ْٕ ْى فَ ًٌ َرفَْعَُاتَْعَع َٔ

 ٌَ ْٕ ُع ًَ اَْٚج ًَّ ٌْٛزِي  َرتَِّك َخ

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

                                                             
38

Q.S. At-Talaq (65): 6. 



 

di 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 daripada apa yang 

mereka kumpulkan.”
39

 

Di surah tersebut telah jelas disebutkan bahwa ada sebagian dari 

mereka yang di berikan kelebihan untuk membagi dari sebagian apa yang 

mereka punya. Seperti contohnya, pemilik perusahan yang memiliki 

kelebihan materi dan pemilik usaha tersebut mencari karyawan agar dapat 

membagi sebagian dari harta mereka tersebut. 

d) Hadis Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan: 

رٔاِ عثذّللا تٍ عًز(
40

ٌْ َِٚجفَّ َعَزلُّ(  أَْعطُٕا األَِجَٛز أَْجَزُِ لَْثَم أَ

Artinya:“berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya 

kering.” (HR. Abdullah bin Umar).Pada hadist ini dapat di simpulkan 

bahwa kita harus membayar pekerja sesegera mungkin sebelum 

keringatnya mengering.Baik memerintahkan orang atau memanfaatkan 

jasa seseorang baik dalam hal kesehatan atau yang lainnya maka harus 

memberikan upah kepada yang memberi jasa tersebut sebelum 

keringatnya mengering. 

e) Hadis Riwayat Abu Hurairah: 
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َْٚزجَ  ٍْ أَتِٗ َُْز ِّٗ صهٗ انهّح عهّٛ ٔسهىرصٗ انّهح عُّ  َع ٍِ انَُّثِ لَاَل  لاَل  َع

َرُجٌم تَاَع  َٔ ِح ، َرُجٌم أَْعطَىٗ تِٗ ثُىَّ َغَذَر ،  ًَ َو انْمَِٛ ْٕ ُْٓى َٚ ًُ انّهحُ ثاَلَ ثَحٌ أَََا َخْص

فَٗ يِ  ْٕ َرُخٌم اْسرَؤَْجَز أَِجًٛزا فَاْسرَ َٔ  ، َُُّ ًَ نَْى ُْٚعِػ أَْجَزُِ ُخًزا فَؤََكَم ثَ َٔ  ، ُُّْ

41)رٔاِ أتٕ ْزٚزج(
 

Artinya: “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “ada tiga kelompok 

yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertam, orang 

yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Orang yang 

menjual orang merdeka ( bukan budak belian), lalu ia memakan 

(mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan 

seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu 

tidak membayarkan upahnya.” Maka sangatlah jelas bahwa seseorang 

yang meminta orang  lain untuk bekerja (pesuruh) maka tidak dibayarkan 

upahnya atau tidak sesuai upahnya dengan apa yang dikerjakannya maka 

ia adalah termasuk orang-orang yang menjadi musuh Allah SWT kelak di 

Hari Kiamat. 

Selain adanya dasar hukum dari Al-Qur‟an dan Hadist, ada pun dasar 

hukum dari Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

yaitu: 
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Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhori (Digital Library, Al-

Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005) VIII/214, Hadis Nomor 2227. 



 

Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi “kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. Upah karena menjalanka hak waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. Denda dan potongan upah; 

h. Hal – hal yang dapatdiperhitungkan dengan upah; 

i. Struktur dan skala pengupahan yang professional; 

j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.”
42

 

Berdasarkan ketentuan dan landasan-landasan hukum diatas maka dapat 

disimpulkan bahwapada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang 

berhubungan denganuang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan 

bagaimana kitamemahami dan menghargai sesama dan tolong-menolong 

antara yang satudengan yang lainnya. 

 

B. Syarat-Syarat Pelaksanaan Upah 
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Asas-asas umum daripada perjanjian berlaku terhadap pembentukan 

perjanjian kerja.Dengan demikian, harus ada persetujuan tentang syarat-syarat 

yang esensial.Pada pokoknya, prestasi berupa penyelenggaraan pekerjaan yang 

diimbangi pula dengan penyelenggaraan pembayaran upah atau gaji yang telah 

disetujui.
43

 

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkanmelalui 

negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintahmempunyai peran 

penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidakterjadi penganiayaan, 

dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusahadilarang berbuat 

aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan. 

Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya 

merekaterima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa 

pengusahauntuk membayar melebihi kemampuannya. 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun 

ijarah yang terdiri dari: 

1. Sigah ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedu belah pihak 

yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 

2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 

penyewa/pengguna jasa. 

3. Objek akad ijarah; yaitu: 

a. Manfaat barang dan sewa; atau 
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Abdulukadir Muhammad, Op.Cit. h.320. 



 

b. Manfaat jasa dan upah.
44

 

Secara garis besar , syarat ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya 

akad (syurut al-in’iqad), syarat pelaksaan ijarah (syturyt al-al-nafadz), syarat sah 

(syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzim). Adanya syarat-syarat 

ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa 

kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. 

Pertama, syarat terjadi akad (syurut al-in’iqad).Syarat ini berkaitan dengan 

pihak yang melaksanakan akad.Syarat yang berkaitan para pihak yang melakukan 

akad yaitu berakal.Dalam akad ijarah tidak dipersyaratkan mumayyiz.Dengan 

adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak 

sah.Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat 

bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.
45

 

Kedua, syarat pelaksaan ijarah (syturyt al-al-nafadz).Akad ijarah dapat 

terlaksana apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah 

terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya 

kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah.
46

 

Ketiga, syarat sah (syurut al-sihhah).Syarat ini ada terkait dengan para pihak 

yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: 
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1. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini 

terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam 

pengupahan. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melalukan akad dari para 

pihak. 

2. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk 

menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. 

Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran 

manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. 

Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-

masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. 

3. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini 

maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek 

sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. 

4. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara’, 

seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. 

Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang 

dilarang syara’. Syarat ini berdasarkan dabit fiqihiyyah: 

 االسرًجار عهٗ انًعصٛح ال ٚجٕس

“Tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan”
47
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Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk 

melakukan pembunuhan atau untuk menganiaya orang lain. Dan juga tidak 

diperbolehkan untuk mengubah citaan Allah seperti halnya operasi plastik, 

menyambung rambut, dan juga menanam mulu mata yang sesuai dengan 

pembahasan skripsi ini.Karena hal itu dilarang, dan secara syar’i tidak boleh 

dipenuhi. 

5. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan 

merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 

ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi 

kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar 

Al-Qur‟an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa.  

6. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku 

di masyarakat. 

7. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah haus berSharga 

dan jelas bilangan atau ukurannya. 

8. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu: 

a. Manfaat barang mubah atau tidak dilarang 

b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi 

c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai 

d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah 

kepemilikannya. 



 

e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti 

menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; 

termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, 

karena darurat dalam hadanah 

f. Manfaat dapat diserahterimakan 

g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.
48

 

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-luzum).Syarat 

yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu: 

1. Barang atau jasa yang disewakan harus terhidar dari cacat yang dapat 

menghilangkan fungsinya. Apabila sesuadah transaksi ini terjadi cacat pada 

barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, 

maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau memberhentikan akad 

sewa. Bila suatu ketika barang sewaan mengalami kerusakan maka akad 

ijarah fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak. 

2. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah. Udzur ini bisa 

terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.
49

 

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia menunaikan pekerjaannya 

dengansemestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terkait 

dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja 
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tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, 

maka sepatutnya hal itu diperhitungkan,
50

 sesuai dengan Peratuaran Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 88 Ayat (3), karena 

setiap hak dibarengi dengan kewajiban. 

 

C. Sistem Penetapan Upah / Jasa dalam Islam 

Profesionalisme kerja dalam Islam sangatlah dihargai sehingga upah seorang 

pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si 

pekerja itu.Penjelasan terhadap jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan 

ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

pertentangan.Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan 

kesepakatan dalam akad.
51

 

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja,karena 

adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkanperbedaan 

penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 32: 

أ َيا فَعَّ  ْٕ َُ ًَ اَل ذَرَ ِّ  َم آّّلُ َٔ َعهَٗ تَْعطٍ  تَْعَعُكىْ  تِ  

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Q.S An-Nisa 

ayat 32).52 Dalam al-Qur‟an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini 
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adalah paramajikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas 

jasa yangmereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan 

merekadengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat 

ini akandianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja 

dan iniharus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 

 Islam sangat melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil. 

Mengupah karyawan semaunya, padahal sebenarnya perusahaan mampu 

membayar lebih, ini merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan. Seperrti yang 

dijelaskan dalam al-qur‟an surah an-nisa‟ ayat 29, yang berbunyi: 

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

Untuk itu, Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya, Sistem 

Penggajian  Islam, menyebutkan prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah; 

1. Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji. 

2. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi 

internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan 

kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

3. Manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi 

(masimizing) besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat. 



 

4. Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik 

disaat perusahaan laba maupunrugi, dan mengkomunikasikannya kepada 

karyawan.
53

 

Untuk itu, pemilik perusahaan hendaknya menetapkan kebijakan kepada 

manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sebagai 

sebuah tanggung jawabnya terhadap karyawan. 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan 

ijarah sebagai berikut: 

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. 

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 

kontrak. 

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 

5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan  jelas, termasuk jangka 

wakunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 

penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai 

pembayaran manfaat atau jasa.  
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8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 

yang sama dari objek kontrak. 

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 

dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
54

 

Komplikasi hukum ekonomi syariah (KHES) menyebutkan tentang syarat-

syarat dan ketetapan  pelaksaan ijarah,diantaranya: 

Pasal 257: 

“untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan 

akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.” 

Pasal 262: 

1) Uang ijarah tidak harus dibayarkan jika akad ijarahnya batal.  

2) Harga ijarah yang wajar/ ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan 

oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 

Pasal 274: 

1) Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal atau mubah. 

2) Benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan 

menurut syari‟at. 

Pasal 257 ayat 3: 

“apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan 

dalam akad, maka hak-hak tambahan teersebut ditentukan berdasarkan 

kebiasaan.”
55
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Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan 

transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, 

apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan 

maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang 

berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai 

keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang 

hendak diperkirakan upahnya dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini 

disebut dengan khubara’u.56
Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua 

belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. 

Upah mempunyai tingkatan berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan 

olehpekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa 

ataukurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari 

bahkanperjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur 

tenagaseseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam 

kerjaitu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan 

adanyapembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati 

perubahanmanfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang 

diterimasetelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai 

lagi makaupah yang baru dapat disepakati lagi.
57
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D. Jasa Salon Kecantikan atau Berhias dalam Islam 

Usaha salon kecantikan adalah tempat orang merawat kecantikan seperti 

merias muka, menata rambut dan lain sebagainya.Usaha salon memberikan jasa 

untuk merias dan memperindah diri seseorang, usaha mempercantik diri bisa 

dilakukan dengan sendiri. Namun bisa juga dilakukan oleh bantuan orang lain, 

salah satunya melalui jasa usaha salon kecantikan, sehingga usaha salon menjadi 

mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang usaha 

khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, mencapai kesuksesan dan 

supaya memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini, 

maka mereka yang bergerak dibidang usaha salon kecantikan mempunyai upah 

atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini dan lain sebagainya. 
58

 

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi menerangkan dalam bukunya, bahwa 

Islam menentangsikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu batas 

yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah yang oleh Al-Qur‟an 

dinilai, bahwa merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan kepada 

pengikut-pengikutnya,
59

 dimana syaitan akan berkata kepada pengikutnya itu 

sebagai berikut: 

اَلٰ  ِ ُيَزَّٰ  َٔ
(١١١, . )انُساءُْٓى فَهََُٛغُِّٛزََذ َخهَْك ّللّاٰ  
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“sungguhakan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mahu merubah 

ciptaan Allah. (An-Nisa‟:199)”
60

 

 Berlebih-lebihan dalam berhias juga biasanya dilakukan oleh kaum wanita 

ataupun pria, salah satu contoh berlebih-lebihan dalam berhias adalah mentatu 

badan dan mengikit gigi, perbuatan mentatu badan dan mengkikir gigi ini adalah 

perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah s.a.w., seperti tersebut dalam hadistnya: 

 ِْ ُْإِْتَزا ُُْصٍٕر َع ٍْ َي ٌُ َحذَّ ثََُاَجِزٌٚز َع ا ًَ ُ َحذَّ ثََُا ُعْش ٍَ ّللاَّ ِ نََع حَ لَاَل َعْثُذّللاَّ ًَ ٍْ َعهْمَ َٛى َع

ًِّصَ  رََُ ًُ انْ َٔ اِخ  ًَ ِش ْٕ ْسرَ ًُ اْن َٔ اِخ  ًَ اِش َٕ َغَِّٛزاخِ اْن ًُ ٍِ انْ رَفَهَِّجاِخ نِْهُحْس ًُ انْ َٔ ِ  اِخ   َخهَْك ّللاَّ

فِٙ ِكرَاِب  َٕ ُْ َٔ َسهََّى  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُّٙ َصهَّٗ ّللاَّ ٍَ }انَُّثِ ٍْ نََع ٍُ َي ذََعانَٗ َيانِٙ الَأَْنَع

ُسُٕل فَُخُذُِٔ  َياآذَاُكْى انزَّ َٔ {ِ )رٔاِ انثخارٖ( ّللاَّ
61

 

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada 

kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan; 

"Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang 

mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah 

ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan 

sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah (H.R. Bukhori)." 

 Tatu, iatu memberi tanda pada muka dan kedua tangan dengan warna biru 

dalam bentuk ukiran.Sebahagian orang-orang Arab, khususnya orang orang 

perempuan, mentatu sebahagian besar badannya.Bahkan sementara pengikut-

pengikut agama membuatnya tatu dalam bentuk persembahan dan lambang-
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lambang agama mereka, misalnya orang-orang Kristen melukis salib di tangan 

dan dada mereka. 

 Perbuatan-perbuatan yang merosak ini dilakukan dengan menyiksa dan 

menyakiti badan, iaitu dengan menusuk-nusukkan jarum pada badan orang yang 

ditatu itu.Semua ini menyebabkan laknat, baik terhadap yang mentatu ataupun 

orang yang minta ditatu.Dan yang disebut mengkikir gigi, iaitu merapikan dan 

merapikan gigi.Biasanya dilakukan oleh perempuan.Karena itu Rasulullah 

melaknat perempuan-perempuan yang mengerjakan perbuatan ini (tukang kikir) 

dan minta supaya dikikir. Kalau ada laki-laki yang berbuat demikian, maka dia 

akan lebih berhak mendapat laknat.
62

 

 Dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, maka kita dapat mengetahui 

tentang hukum operasi kecantikan seperti yang terkenal sekarang perputaran 

kebudayaan badan dan syahwat, yakni kebudayaan barat materalistis, hingga 

banyak sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnyaberatus 

bahkan beribu-ribu untuk merubah bentuk hidung, payudara atau yang lain.  

Semua ini adalah yang termasuk dilaknat oleh Allah dan  RasulNya, karena di 

dalamnya terkandung penyiksaan dan perubahan bentuk ciptaan Allah tanpa ada 

suatu sebab yang mengharuskan untuk berbuat demikian, melainkan hanya untuk 

pemborosan dalam hal-hal yang bersifat showdan lebih mengutamakan pada 

corak, bukan inti; lebih mementikan jasmani daripada rohani.
63
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Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang kiranya akan 

dapat menjijikan pandangan, misalnya karna ada daging tambah yang dapat 

menimbulkan sakit secara perasaan ataupun secara kejiwaan kalau daging lebih 

itu dibiarkan, maka waktu itu tidak berdosa orang untuk berobat selama untuk 

tujuan demi menghilangkan penyakit yang berserang dan menancam hidupnya. 

Karena Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran.
64

 

Selain mentatu badan, mengkikir gigi dan operasi kecantikan, adapula yang 

sering dilakukan saat kaum wanita berada di salon untuk merias dirinya, yaitu 

menipiskan alis. Menipiskan alis adalah salah satu cara berhias yang berlebih-

lebihan yang diharamkan Islam, mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan 

atau disamakan. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, seperti tersebut 

dalam hadis yang telah diterangkan di atas. 

Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi 

perempuan-perempuan cabul. Sementara ulama mazhab Hanbali berpendapat, 

bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, 

memberikan cat merah (make up) dan meruncingkan hujung matanya, apabila 

dengan seizin suami, karena hal tersebut termasuk berhias.
65

 

Tetapi oleh Imam Nawawi diperketat, bahwa mencukur rambut dahi itu sama 

sekali tidak boleh. Dan dibantahnya dengan membawakan riwayat yang tersebut 

dalam Sunan Abu Daud: bahwa yang disebut namishah(mencukur alis) sehingga 
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tipis sekali. Dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan 

menghilangkan bulu-bulunya.
66

 Imam Thabari meriwayatkan dari istrinya Abu 

Ishak, bahwa suatu ketika dia pernah kerumah Aisyah, sedang istri Abu Ishak 

adalah waktu itu masih gadis nan jelita. Kemudian dia bertanya:  bagaimana 

hukumnya perempuan yang menghias mukanya untuk kepentingan suaminya? 

Maka jawab Aisyah: hilangkanlah kejelekan-kejelekan yang ada pada kamu itu 

sedapat mungkin.
67

 

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang yang terlarang ialah 

menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu rambut asli atau imitasi seperti 

yang terkenal sekarang ini dengan namawig. Imam Bukhari meriwayatkan dari 

jalan Aisyah, Asma‟, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut: 

اَحذَّ  ًَ ٍْ أَْس حَ َع ًَ ِّ فَاِغ ٍْ اْيَزأَذِ جََع َٔ ٍِ ُعْز َِْشاِيْث  ٍْ ثََُاٌشْعثَحُ َع ُِْد أَتِٗ دثََُاآَدُو َحذَّ َءتِ

ِ تَْكٍزلَانَرْ 
ُل ّللّاٰ ْٕ ٍَ َرُس ُ هََع

ِصهَحَ. َصهَّٗ ّللّاٰ ْٕ ْسرَ ًُ اْن َٔ اِصهَحَ  َٕ َسهَّى اْن َٔ  ِّ ْٛ )رٔاِ  َعهَ

انثخارٖ(
68

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari Hisyam bin 'Urwah dari isterinya, Fathimah dari Asma' binti Abu 

Bakr dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang 

menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya." (H.R. Bukhori) 
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 Bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang 

menyambung seperti yang dikenal sekarang tukang riasataupun dia yang minta 

disambungkan rambutnya, model perempuan-perempuan wadam (laki-laki banci) 

seperti sekarang ini. 

 Persoalan ini oleh Rasulullah s.a.w. diperkeras sekali dan digiatkan untuk 

memberantasnya.Sampaipun terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena 

sakit misalnya, atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam 

pertama dengan suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung. 

 

 

 

 

Aisyah meriwayatkan:  

جَلاَل  ٍِ ُيزَّ ِزْٔت ًْ ٍْ َع ثََُا ُشْعثَحُ َع ُز َحذَّ ثََُاآَدُو َحذَّ ٍِ ََُّٚاٍق َُٚحذِّ ٍَ ُيْسهِِى ْت ٍَ ْت ْعُد اْنَحَس ًِ َس

 ُ َٙ ّللاَّ ٍْ َعائَِشحََرِظ ْٛثَحَ َع ُِْد َش ٍْ َصفَِّٛحَ تِ َُْٓاَع َجْد, ٳ َع َّٔ ٍَ اْألَََْصاِرذََش ٌَّ َجا ِرَٚحً ِي

 ًَ َا َيِزَظْد فَرَ َّٓ أََ اأَ عَ شَ عَّطَ َٔ ْٔ َْا, َِٚصهَُْٕا ٌْ ُزَْا فَؤََراُد ْٕ ُ َِٚصهُ
َّٙ َصهَّٗ ّللّاٰ ِّ فََسؤَنُٕاانَُّثِ  َعهَْٛ

َسهََّى فَمَالَ  ٍَ انهّٰ  َٔ اِصهَحَ نََع َٕ ِصهَ ُٓاْن ْٕ ْسرَ ًُ اْن َٔ ٍْ ٌَ ْتَُِصانٍِح َع ٍْ أَتَا ٍُ إِْسَحاَق َع حَ ذَاتََعُّ اْت

ٍْ َعا ٍْ َصفَِّٛحَ َع ٍِ َع (انثخارٖرٔاِ )ئَِشحاْنَحَس
69
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari'Amru bin Murrah dia berkata; saya mendengar Al Hasan bin 

Muslim bin Yannaqmenceritakan dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah 

radliallahu 'anha bahwa seorang budakperempuan milik orang Anshar hendak 

menikah,sementara dirinya tengah sakit hinggarambutnya rontok, maka orang-

orang pun hendak menyambungnya, lalu mereka bertanyakepada Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda: "Allah melaknat orang 

yangmenyambungrambutnya dan yang minta disambung rambutnya." Hadits ini 

diperkuat olehriwayat Ibnu Ishaq dari Aban bin Shalih dari Al Hasan dari 

Shafiyyah dari Aisyah.(Hadis Riwayat Bukhari) 

 

Said bin Al-Musayib meriwayatkan: 

ْعُد َسعِ  ًِ جََس ٍُ ُيزَّ ُزْٔت ًْ ثََُاَع ثََُا ُشْعثَحُ َحذَّ ثََُاآَدُو َحذَّ َسَِّٛة لَاَل َحذَّ ًُ ٍَ اْن ًَ لَذِ َٛذْت

َُْٚحَ  ِذ ًَ َِٔٚحُاْن ٍْ َشْعٍزلَالَ َيٍحلَِذَيَٓا, فََخطَثََُا فَؤَخْ ِخَزلَذْ آُيَعا ُُْد أَٰرٖ  َزَج ُكثَّحً ِي َياُك

اُِ انشُّ أََحًذا ًَّ َسهََّى َس َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ َّٙ َصهَّٗ ّللّاٰ ٌَّ انَُّثِ ِدإِ ْٕ َْٛزاْنَُٛٓ َذاَغ ْٰ َرَْٚعُِٗ َْٚفَغُم  ْٔ

اِصىهَحَ فِٗ ا َٕ عَ اْن ()رٔاْانثخارٖزِ نشَّ
70

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrah saya mendengar 

Sa'id bin Musayyab berkata; Mu'awiyah tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di 

Madinah, kemudian dia berkhutbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan 

sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat seorangpun yang 

mengenakan ini kecuali orang Yahudi dan sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam menamakan ini dengan az zuur yaitu sambungan pada rambut." 

 Satu lagi termasuk dalam masalah perhiasan, iaitu menyemir rambutt kepala 

atau jenggot yang sudah beruban. Sehubungan dengan masalah ini ada satu 

riwayat yang menerangkan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak 
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memperkenankan menyemir rambut dan merombaknya, dengan suatu anggapan 

bahwa berhias dan mempercantik diri itu dapat menghilangkan erti beribadah dan 

beragama, seperti yang dikerjakan oleh para rahib dan ahli-ahli Zuhud yang  

berlebih-lebihan itu. Namun Rasulullah s.a.w. melarang taqlid pada suatu kaum 

dan mengikuti jejak mereka, agar selamanya kepribadian umat Islam itu berbeda, 

lahir dan batin. Untuk itulah maka dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah, Rasulullah s.a.w mengatakan: 

 

انهَّْفظُ  َٔ ٍُ َحْزٍب  ُْٛزْت ُسَْ َٔ ٌزٔانَُّا لُِذ ًْ َع َٔ ٍُ أتِٙ َشْٛثَحَ أَتُٕتَْكِزْت َٔ ٍُ َْٚحَٛٗ  ثََُا َْٚحَٛٗ ْت َحذَّ

ٍْ  نَِْٛحَٛٗ لَاَل َْٚحَٛٗ ِّ٘ َع ِْْز ٍْ انشُّ َُْٛحَ َع ٍُ ُعَٛ ٌُ ْت ثََُا ُسْفَٛا ٌَ َحذَّ َخَزٔ ْٜ أَْخثعَزََألَاَل ا

ٌَّ انَُّثِ  ٍْ أَتِٙ َُْزَٚزجَأَ ٍِ ََٚساٍرَع ٌَ ْت ا ًَ ُسهَْٛ َٔ حَ ًَ َسهََّى لَاَْلِ أَتِٙ َسهَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ٌَّ َّٙ َصهَّٗ ّللاَّ

انََُّصاٰرٖ الََْٚصثِ  َٔ َد ْٕ ٌَ فَ اْنَُٛٓ ْٕ ُْْى. )رٔاِ يسهىُغ ْٕ (َخانِفٌ
71

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakr bin Abu 

Syaibah, 'Amru An Naqid dan Zuhair bin Harb; Dan lafazh ini milik Yahya; 

Yahya Berkata; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 

Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Yahudi dan 

Nasrani tidak mencelup (rambut dan jenggot mereka). Karena itu selisihilah 

mereka." (H.R. Muslim). 

 Allah menjadikn manusia sebagai khalifah untuk menjaga bumi dan 

ciptaanNya. Salah satu menjaga ciptaanNya adalah merawat nikmat anggota 
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tubuh yang diberikan kepada manusia, dan salah satu cara merawat anggota tubuh 

itu adalah dengan memperhatikan kesucian, kebersihan dan tidak merusak 

anggota tubuh atau merubahnya. 

 Saat ini banyak muslimah dengan beralasan ingin menjaga kebersihan diri dan 

merawat diri kemudian mendatangi salon kecantikan.Tak heran, usaha salon 

menjamur dan menjadi lading bisnis yang menggiurkan bagi para 

pengusaha.Bahkan, beberapa tahun terakhir muncul salon muslimah dengan 

beberapa perawatan yang berbeda dari salon biasanya. 

 Islam datang untuk mengajak orang berhias dan mempercantik diri secara 

seimbang dan sederhan.Islam juga mengingkari orang-orang yang mengharamkan 

perhiasan secara mutlak.Bahkan Allah SWT menjadikan perhiasan dan kerapihan 

sebagai awalan shalat, “pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki 

masjid.” (Q.S. Al-A‟raf: 31)
72

 

 Mengenai hukum mendirikan salon yang merias wanita harus dilihat dulu niat 

dari mendirikan salon tersebut. Hukumnya boleh jika niatnya untuk menambah 

penghasilan sehingga membantu ekonomi keluarga, asal cara menjalankan usaha 

salon terebut dibenarkan syarah. Salon kecantikan yang diperbolehkan adalah 

membuka salon khusus wanita dengan pekerja wanita juga.Harus pula 

dicantumkan pengumuman yang jelas bahwa salon tersebut khusus wanita.Dan 

alat-alat yang digunakan dalam salon pun harus peralatan yang dibenarkan agama. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 SISTEM UPAH TANAM BULU MATA DI ANAYA SALON DAN SPA 

 

A. SEJARAH SINGKAT ANAYA SALON DAN SPA 

Awal berdirinya Anaya berada di kota istimewa Yogyakarta, yang di mana 

pemilik Anaya salon dan spa sering membuka tutup salonnya, karena kurang 

terstruktur dari salon sebelum Anaya, lalu pemilik salon berinisiatif membuka 

kembali salon dan diberi nama anya dan sang pemilik merubah struktur dari salon 

sebelumnya hingga sekarang, karena sudah berkembangnya salon Anaya di 

Yogya lalu pemilik salon Anaya ini mempunyai inisiatif untuk mendirikan 

salonnya di Lampung, dan di tempatkan di Bandar Lampung karna untuk 

mendirikan salon atau tempat tempat usaha kecantikan di Bandar lampung sangat 

terjamin dan strategis.
73

 Lokasi Anaya salon dan spa ini berada di Jalan Teuku 

Umar No. 222 Bandar Lampung, di kanan jalan arah Tanjung Karang bertepatan 

di depan perempatan RS. Abdoel Moeloek.  

Pemilik dari Anaya salon dan spa ini adalah May Ratri Wulandari, salon ini 

merupakan cabang kedua setelah di Yogyakarta, ternyata salon ini pun diresmikan 

oleh ketua PKK Bandar Lampung yaitu Eva Dwiana Herman HN. Menurut 

pemilik salon Anaya, untuk nama Anaya sendiri tidak ada sejarah atau nama 

khusus tentang Anaya, namun nama Anaya ini hanya terbesit dipikiran sang 
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pemilik untuk menamai salonnya dengan nama Anaya.
74

 Anaya salon dan spa 

memiliki visi dan misi dari Anaya salon dan spa tidak lain untuk mempercantik 

masyarakat Lampung. Agar terlihat modis tidak kalah seperti wanita wanita kota 

lainnya.
75

 

 

B. RANGKAIAN PERAWATAN KECANTIKAN ANAYA SALON DAN SPA 

 

Anaya merupakan salon dan SPA di Lampung yang menawarkan berbagai 

perawatan kecantikan dan relaksasi tubuh khusus wanita dengan tekhnik dan 

fasilitas modern. Anaya salon dan spa menyediakan perawatan kecantikan 

lengkap, mulai dari ujung kepala hingga kaki yang akan mempercantik 

penampilan kaun hawa. 

Seluruh paket yang di tawarkan oleh Anaya salon dan spa ini menggunakan 

bahan herbal asli Indonesia yang sudah ditangani oleh stylish serta therapis 

professional di bidangnya. Tersedia pula ruangan VIP khusus bagi wanita yang 

mengutamakan privacy dan kenyamanan tersendiri.
76

 

Beberapa rangkaian perawatan kecantikan yang tawarkan di Anaya salon dan 

spa secara umum: 
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1. Beauty Makeup ; pelayanan ini untuk wanita/pelanggan yang perlu 

mendapatkan pelayanan tatarias yang akan dipekerjakan oleh tenaga rias 

berpangalaman dari Anaya salon dan spa. 

2. Body Spa ;  untuk kecantikan dan kesehatan kulit. 

3. Haircut And Styling ; hair styling cocok untuk acara formal maupun non 

formal sehingga akan menunjang penampilan kaum hawa dalam sebuah acara. 

4. Hair Spa ; perawatan untuk rambut kaku, kering, rapuh dan kusam. 

5. Professional Therafist ; Anaya salon dan spa memiliki terapis professional 

dan berpengalaman. 

6. Facial ; perawatan yang membuat kulit lebih bersih, segar dan cerah. 

7. Body Scrub ; dengan pemakaian body scrub yang teratur dapat membuat dapat 

membuat kulit lebih mudah menyerap nutrisi yang diberikan produk 

perawatan kulitnya dengan baik dibandingkan dengan kulit yang tidak dirawat 

dengan body scrub. 

8. Manicure and pedicure ; produk kecantikan untuk menambah aura kecantikan 

dari ujung – ujung jari.
77

 

Beberapa rangkaian perawatan kecantikan yang tawarkan di Anaya salon dan 

spa beserta harganya:
78

 

No Nama perawatan Harga 

1.  Korean microblading Rp. 2.000.000,- 
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2.  Korean eyelash  Rp. 250.000,- – Rp. 500.000,- 

3.  Kriting bulu mata Rp. 50.000,- 

4.  Foot refleksi Rp. 50.000,- - Rp. 80.000,- 

5.  Perawatan payudara + masker Rp. 80.000,- 

6.  Foot spa Rp. 80.000,- 

7.  SPA V Rp. 80.000,- 

8.  Ratus V/ Steam V Rp. 50.000,- 

9.  Totok wajah + masker Rp. 60.000,- 

10.  Ear candle Rp. 40.000,- 

11.  Waxing bikini Rp. 125.000,- 

12.  Waxing kaki Rp. 90.000,- 

13.  Waxing tangan Rp. 75.000,- 

14.  Waxing ketiak Rp. 50.000,- 

15.  MTS Glowing skin Rp. 650.000,-  

16.  MTS BB Glow Rp. 500.000,- 

17.  Bio acne treatment Rp. 150.000,- 

18.  Rejuvenating whitening facial Rp. 200.000,- 

19.  Lightening gold serum Rp. 300.000,- 

20.  Natural facial Rp. 125.000,- 

21.  Full body bleaching Rp. 175.000,- 

22.  Full leg bleaching Rp. 80.000,- 



 

23.  Hot stone massage Rp. 150.000,- 

24.  Signature body spa Rp. 400.000,- 

25.  Rerempah spa Rp 350.000,- 

26.  Black rice spa Rp. 300.000,- 

27.  Whitening body spa Rp. 250.000,- 

28.  Relaxing spa Rp. 175.000,- 

29.  Hair coloring ilvasto Rp. 250.000,- - Rp. 450.000,- 

30.  Hair coloring + curly Rp. 250.000,- - Rp. 500.000,- 

31.  Creambath + gunting Rp. 90.000,- 

32.  Hair spa loreal Rp. 70.000,- - Rp. 120.000,- 

33.  Curly Rp. 35.000,- - Rp. 70.000,- 

34.  Cuci blow Rp. 35.000,- - Rp. 60.000,- 

35.  Cuci catok Rp. 35.000,- - Rp. 70.000,- 

36.  Gunting + blow biasa Rp. 50.000,- 

37.  Deep smoothing & color bloom Rp. 100.000,- - Rp. 150.000,- 

38.  Hairmask hydra crème Rp. 70.000,- - Rp. 120.000,- 

39.  Many pady Rp. 100.000,- - Rp. 160.000,- 

40.  Nail polish Rp. 40.000,- - Rp. 100.000,- 

41.  Padycure  Rp. 70.000,- - Rp. 90.000,-  

42.  Manycure  Rp. 60.000,- - Rp. 80.000,- 

43.  Paket Nu skin 2 in 1 Rp. 250.000,- 



 

44.  Setrika wajah nu skin Rp. 150.000,- 

45.  Paket green tea Rp. 200.000,- 

46.  Rebonding matrix Rp. 200.000,- - Rp. 400.000,- 

47.  Paket cantik Anaya 1 Rp. 250.000,- 

48.  Body massage + DSS Rp. 175.000,- 

49.  Body massage+ lulur whitening Rp. 135.000,- 

50.  Paket pra wedding 2 Rp. 400.00,- - Rp. 800.000,- 

51.  Paket spa chocolate Rp. 300.000,- 

52.  Ketiak bleaching Rp. 40.000,- 

53.  Smoothing matrik Rp. 400.000,- - Rp. 800.000,- 

54.  Shaping face nu skin Rp. 125.000,- 

55.  Black shine repairing & fiber 

strong 

Rp. 90.000,- -Rp. 145.000,- 

 

C. TANAM BULU MATA (EYELASH) DI ANAYA SALON DAN SPA. 

Semakin berkembangnya jaman, dunia kecantikan tentunya juga tidak kalah 

modern. Tanam bulu mata adalah salah satu pilihan alternative yang 

menyenangkan bagi para wanita yang sibuk namun ingin tetap tampil cantik. 

Sesuai dengan namanya, perawatan ini merupakan perawatan yang 

ditunjukkan untuk membuat bulu mata menjadi lebih panjang, lebih tebal dan 

lebih lentik dengan menggunakan metode extension (tanam/menyambung). 



 

Caranya bulu mata buatan akan ditempelkan satu per satu pada bulu mata asli 

menggunakan lem khusus extension bulu mata. Dengan tekhnik ini, bulu mata 

akan terlihat lebih lentik dan natural. 

Proses pemasangan bulu mata ini tergolong lama, dengan memakan waktu 

sekitar 1,5 sampai 2 jam. Hal ini disebabkan oleh bulu mata extension 

ditempelkan satu per satu dan perlahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

serta natural. Bulu – bulunyapun lebih halus dibandingkan dengan bulu mata 

palsu yang terkadang terkesan seperti plastik.  

Setelah proses pemasangan selesai, dibutuhkan waktu 24 jam sampai 48 jam 

agar lem benar – benar menempel dengan sempurna. Untuk itu, area mata 

dianjurkan untuk tidak terkena air sama sekali dalam waktu yang telah ditentukan. 

Hal yang tidak diperbolehkan adalah menjepit bulu mata. Bulu mata extension ini 

dapat bertahan 2,5 minggu hingga 1 bulan tergantung dengan si pemakai 

extension ini. Semakin hati – hati tentunnya akan membuat bulu mata menjadi 

lebih awet. 

Selain membuat bulu mata terlihat lebih lentik dan pemakai telihat cantik, 

pemasangan tanam bulu mata ini mempunyai efek samping seperti rontoknya 

mulu mata yang palsu biasanya membawa bulu mata asli yang asli dan jika sudah 



 

terlalu seing memakai tanpa jeda produk eyelash ini akan menimbulkan iritasi 

yang membahayakan mata.
79

 

Ukuran bulu matapun beragam, mulai dari ukuran ketebalan bulu mata, 

panjang bulu mata, serta kelentikan dari bulu mata tersebut. Penulis telah meneliti 

ukuran dari bulu mata di Anaya salon dan spa. 

Ukuran ketebalan bulu mata (thickness): 

 

 

0.07 

 

 

0.10 

 

 

0.15 

 

 

0.20 

 

Ukuran panjang bulu mata (lengths): 

 

 

8mm 

 

 

9mm 

 

 

10mm 

 

 

11mm 

 

 

12mm 

 

 

13mm 

 

 

14mm 

 

 

15mm 

Ukuran kelentikan bulu mata (curl): 

 

 

B-Curl 

 

 

C-Curl 

 

 

D-Curl 
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Selain bulu mata ini memiliki ukuran ketebalan bulu mata, panjang bulu mata, 

dan kelentikan bulu mata, ada pula berbagai macam bentuk bulu mata yang 

disediakan di Anaya salon dan spa. 

Macam-macam bentuk bulu mata yang tersedia di Anaya salon dan spa antara 

lain: 

1. Basic Lash ; maksud dari basic lash ini adalah bulu mata yang persis seperti 

bulu mata yang asli, hanya saja basic lash ini agak sedikit lentik dari bulu 

mata asli  manusia.  

2. Soft Doll ; Jenis bulu mata soft doll ini adalah jenis bulu mata yang lebih 

panjang dan lentik dari bulu mata asli tetapi sedikit jarang-jarang dari bulu 

mata asli. 

3. Cat Eyes ; bulu mata cat eyes ini adalah jenis bulu mata yang lebih sedikit dan 

jarang-jarang  dibandingkan dengan bulu mata jenis basic lash dan soft doll. 

4. Perfect Long ; bulu mata jenis perfect long ini adalah jenis bulu mata yang 

lebih panjang dan lebih tebal dari bulu mata jenis basic lash, soft doll, dan 

juga cat eyes. 

Tentunya ketebalan, panjang, dan kelentikan bulu mata bisa sesuai permintaan 

pelanggan seperti yang sudah dicantumkan di atas. Dan dari setiap bulu mata 

memiliki perbedaan harga dari masing-masing jenis bulu mata, dimuali dari basic 

lash dengan harga 250.000,00, dilanjut dengan soft doll dengan harga 300.000,00, 

cat eyes dengan harga 325.000,00 dan perfect long dengan harga 350.000,00. 



 

 Bahan dari bulu mata ini sendiri adalah buatan manusia atau yang sering 

disebut dengan bahan sintetis, yang dimana bulu mata ini berbahan dasar rabut 

asli dan rambut sintetis. Rambut asli yang diolah merupakan rambut yang berasal 

dari sisa-sisa potongan rambut manusia yang dipeoleh dari pengepul di Indonesia, 

India, Jepang dan Korea. 
80

 

 Selain dari bulu mata palsu, dibutuhkan juga lem khusus untuk 

memangsangakan bulu mata agar bulu mata yang palsu menempel dan tidak 

terlihat seperti di lem dan/ tidak terlihat seperti memakai bulu mata buatan. Lem 

khusus tanam bulu mata ini didapatkan bersamaan dengan mulu mata palsu (satu 

paket), namun sekarang ini banyak sekali toko online yang menjual lem dan bulu 

mata palsu agar dapat dipasang sendiri di rumah.   

 Proses pengiriman bulu mata (eyelash) sampai ke Indonesia mengalami 

beberapa proses dan tidak bisa langsung begitu saja di kirim ke Anaya salon dan 

spa. Anaya salon dan spa biasa mengambil bulu mata dari korea dan langsung 

dikirim ke Indonesia melalui Beacukai terlebih dahulu untuk diperiksa selama 

kurang lebih satu bulan, setelah itu diperiksa lagi oleh BPOM kurang lebih satu 

minggu lalu bisa diambil oleh pemilik salon, ujar mba dian selaku therapis 

eyelash. 
81
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D. SISTEM UPAH TANAM BULU MATA DI ANAYA SALON & SPA 

Dalam bermu’amalah setiap manusia tidak prnah lepas dari bantuan orang 

lain, demikian juga praktik pengupahan di Anaya salon dan spa. Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari para karyawan di Anaya salon dan spa melaksnakan 

kegiatan upah-mengupah. Pelaksanaan upah-mengupah ada dua pihak yang 

terlibat di dalamnya, yaitu antara pemilik Anaya salon dan spa dengan pegawai 

salon. 

Pemilik usaha Anaya salon dan spa dalam permasalahan ini adalah orang yang 

memiliki hak penuh atas salon, dan karyawan/pegawai tanam bulu mata (eyelash) 

adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemasangan eyelash 

dan /atau melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan salon tersebut, dalam 

hal ini pekerjaan pegawai salon antara lain adalah memasangkan extantion 

eyelash kepada pelanggan. 

Pemberian gaji atau upah disetiap perusahaan atau pekerjaan apapun pasti 

memiliki sistem tersendiri dan berbeda dari perusahaan atau pekerjaan lainnya. 

Dan yang di bahas di skripsi ini adalah bagaimana sistem upah tanam bulu mata 

di Anaya salon dan spa Bandar lampung, yang dimana salon ini sudah terstruktur 

atau sistem upah atau gaji sudah terstuktur. 

 

No 

 

Nama Eyelash 

 

Harga pasang 

 

Upah pemasangan 

Eyelash (10%) 



 

1. Basic Lash Rp. 250.000,- Rp. 25.000,- 

2. Soft Doll Rp. 300.000,- Rp. 30.000,- 

3. Cat Eyes Rp. 325.000,- Rp. 32.500,- 

4. Perfect Long Rp. 350.000,- Rp. 35.000,- 

  

Setiap pemasangan eyelash memiliki harga tertentu sesuai bentuk pemasangan 

eyelash yang dipakai atau yang diinginkan. Dalam tabel sudah tertera bahwa 

eyelash yang berbentuk basic lash atau bulu mata yang bentuknya hampir 

menyerupai bulu mata asli hanya saja lebih lentik dan panjang dari bulu mata asli 

pada umumnya, dan eyelash bentuk basic lash ini dibandrol dengan harga 

Rp.250.000,- . Maka upah yang diberikan dalam pemasangan eyelash bentuk 

basic lash ini adalah Rp.25.000,- atau 10% dari harga pemasangan. 

Selanjutnya dalam pemasangan eyelash bentuk soft doll atau bulu mata yang 

lebih lentik dan panjang numun sedikit lebih jarang-jarang dari bulu mata asli, 

eyelash bentuk soft doll ini dibandrol dengan harga Rp.300.000,- . maka upah 

yang diberikan kepada karyawan dalam pemasangan eyelash bentuk soft doll ini 

adalah Rp.30.000,-. Adapula eyelash bentuk cat eyesh atau bulu mata yang jenis 

bulu matanya lebih sedikit dan jarang-jarang dibandingkan dengan bulu mata 

basic lash dan soft doll. Bahkan bulu mata bentuk ini hampir menyerupai bulu 

mata kucing yang cenderung lebih sedikit dan jarang-jarang namun lentik. Harga 



 

yang ditawarkan dalam eyelash bentuk cat eyes ini pun lebih tinggi dari dari harga 

eyelash bentuk basic lash dan soft doll, dan harga yang dibandrol cat eyes ini 

adalah Rp.325.000,-, maka upah yang diberikan pada karyawan yang 

memasangkan eyelash bentuk cat eyes ini adalah Rp.32.500,-. 

Bentuk eyelash terakhir yang tersedia di Anaya salon dan spa ini adalah 

eyelash bentuk perfect long yaitu bentuk bulu mata yang lebih panjang, lebih 

tebal dan lebih lentik dari bulu mata asli bahkan dari ketiga bentuk bulu mata di 

atas, dan harga yang di bandrol dalam eyelash perfect long ini pun lebih mahal 

dari ketiga eyelash di atas, harga dari eyelash perfect long ini adalah Rp.350.000,- 

dan upah yang didapat dari hasil pemasangan eyelash perfect long ini adalah 

Rp.35.000,- sekali pemasangan. 

Gaji atau upah karyawan yang memakaikan eyelashing sama seperti gaji 

karyawan lainnya. Yang dimana Anaya salon dan spa ini memiliki gaji pokok 

(UMR), uang lembur, uang tunjangan, uang makan, uang transportasi, dan uang 

BPJS bagi karyawan tetap. Dan untuk menjadi karyawan tetap di Anaya salon dan 

spa minimal sudah bekerja selama 2 s.d 3 tahun di Anaya salon dan spa. “Kalo 

masalah gaji insya Allah mencukupi” ujar manager salon Anaya tersebut.
82
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DI ANAYA 

SALON DAN SPA 

 

A. Sistem UpahTanam Bulu Mata di Anaya Salon &SPA 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang 

telah dipaparkan pada BAB III, serta merujuk pada BAB II sebagai landasan 

teori. Upah (ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk mendapatkan 

manfaat (jasa) dari seorang mu’ajjir oleh seorang musta’jir yang jelas dan dengan 

cara memberikan kompensasi/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus 

mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, 

sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih 

terwujud. 

Upah-mengupah adalah salah satu cara untuk membantu seseorang yang tidak 

mempunyai penghasilan dengan cara bekerja menjadi terbantu dengan adanya 

pekerjaan. Seperti upah-mengupah yang dilakukan di Anaya salon dan spa, yang 

di mana pemilik usaha salon membutuhkan karyawan di perusahaannya untuk 

membantu meringankan kegiatan di Anaya salon dan spa Bandar Lampung ini. 

Tertera jelas di dalam dasar hukum  Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, yaitu:Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi “kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud meliputi:  

l. Upah minimum;  



 

m. Upah kerja lembur; 

n. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

o. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 

p. Upah karena menjalanka hak waktu istirahat kerjanya; 

q. Bentuk dan cara pembayaran upah; 

r. Denda dan potongan upah; 

s. Hal-hal yang dapatdiperhitungkan dengan upah; 

t. Struktur dan skala pengupahan yang professional; 

u. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

v. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.” 

Jika dilihat dari undang-undang di atas, telah jelas bahwa di Anaya salon dan 

spa telah memenuhi syarat dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 

(3)  tersebut.Maka sudah terlihat dan dapat dipastikan bahwa teori dan praktik 

dari sistem pembayaran upah-mengupah di Anaya salon dan Spa tidak terdapat 

kesenjangan antara pemilik usaha dengan pekerja/karyawan. 

Upah pekerja dari pemasangan tanam bulu mata di Anaya salon dan spa ini 

mendapatkan 10% dari harga pemasangan, contohnya jika harga pemasangan 

eyelashing 300.000,00, maka harga upah untuk karyawan yang memasangkan 

bulu mata adalah 30.000,00. Hasil upah 10% dari setiap costumer yang datang 

untuk memansang bulu mata tidak termasuk dengan gaji pokok yang diberikan di 

Anaya salon dan spa tersebut, dimana upah 10% ini didapatkan setelah ia selesai 

menanamkan bulu mata kepada pihak costumer yang dipasangkan bulu mata 



 

palsunya (eyelash). Gaji atau upah karyawan yang memakaikan eyelashing sama 

seperti gaji karyawan lainnya. Yang dimana Anaya salon dan spa ini memiliki 

gaji pokok sesuai UMR Bandar Lampung, uang lembur,uang tunjangan, uang 

makan, uang transportasi, dan uang BPJS bagi karyawan tetap. Dan untuk 

menjadi karyawan tetap minimal sudah bekerja selama 2 s.d 3 tahun di Anaya 

salon dan spa.  

Kewajiban seorang pekerja sudah seharusnya menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai perjanjian, dan setelah pekerjaan itu selesai maka pekerja berhak 

mendapatkan upah yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati 

bersama.Begitu pula dengan pemilik usaha Anaya salon dan spa yang 

memperkerjakan harus memperhatikan kelayakan upah yang diberikan sesuai 

dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan adanya aturan diatas maka 

tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari pihak pekerja maupun dari 

pemilik usaha. 

Setelah menganalisa data-data yang dikemukakan diatas, peneliti merasa tidak 

ada kesenjangan antara teori dan praktik yang terkait dengan sistem pengupahan 

yang terjadi di Anaya salon dan spa, atau dapat dikatakan bahwa sistem upah 

tanam bulu mata di Anaya salon dan spa ini sudah sesuai menurut tuntunan 

hukum islam dan hukum positif. 

 

 

 



 

B. Hukum Tanam Bulu Mata dalam Islam  

Sekarang ini telah banyak disekitar kita salon kecantikan, hal itu membuat 

kebanyakan wanita merasa senang karna dapat merawat wajah dan tubuhnya 

tanpa repot-repot membuat bahan alami sendiri, dan dapat mempercantik wajah 

kaum hawa untuk datang ke acara-acara tertentu yang membutuhkan penampilan 

yang menarik.Tapi selain melakukan hal positif, sekarang sudah marak sekali 

wanita yang melakukan penyimpangan dan hal-hal yang tak sepantasnya 

dilakukan muslimah. Sebagian kaum wanita yang belum menikah mempunyai 

hobby pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya, memperindah dari ujung 

rambut hingga kaki dan tidak terkecuali bulu mata. Mereka datang ke salon untuk 

memperlebat dan memperpanjang bulu matanya agar terlihat cantik dan indah bila 

dipandang lawan jenisnya. Anaya salon dan spaBandar lampung ini menyediakan 

berbagai macam jasa kecantikan dan salah satunya adalah tanam bulu 

mata(eyelashing). 

Berdasarkan yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III 

dan merujuk pada BAB II tentang perhiasan perempuan yang terlarang ialah 

menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu rambut asli atau imitasi.Imam 

Bukhari meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma‟, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan 

Abu Hurairah sebagai berikut: 

ِصهَحَ. ْٕ ْسرَ ًُ انْ َٔ اِصهَحَ  َٕ َسهَّى انْ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ ّللّاٰ
ُل ّللّاٰ ْٕ ٍَ َرُس )رٔاِ انثخارٖ(نََع  



 

“ Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta 

disambungkan rambutnya.” 

Baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal 

sekarang tukang rias ataupun dia yang minta disambungkan rambutnya.Persoalan 

ini oleh Rasulullah s.a.w. diperkeras sekali dan digiatkan untuk memberantasnya. 

Sampaipun terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena sakit misalnya, 

atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam pertama dengan 

suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung.  

“ seorang perempuan Anshar  telah kahwin, dan sesungguhnya dia sakit sehingga 

gugurlah rambutnya, kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung 

rambutnya, tetepi sebelum mereka bertanya dulu kepada Nabi, maka jawab Nabi: 

Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta 

disambungkan rambutnya.” (Hadis Riwayat Bukhari) 

 Selain terlarangnya karena Allah telah melaknat seseorang yang menyambung 

rambut dan minta di sambungkan rambutnya, adapula hal yang membuat kaum 

muslim dilarang untuk mengenakan eyelash ini karena dapat kita lihat dari masa 

pemasangan saja sudah diberitahukan bahwa setelah memasang eyelash tidak 

diperbolehkan terkena air 2 (dua) hari lamanya, kita sebagai umat muslim 

memiliki kewajiban untuk shalat dan melakukan wudhu sebelum melaksanakan 

shalat sedang untuk memasang eyelash ini tidak diperbolehkan terkena air selama 

2 (dua) jam, maka dalam pemasangan eyelash ini secara tidak langsung menyuruh 



 

kita semua yang memakai eyelash khususnya umat muslim tidak melaksanakan 

kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu shalat 5 (lima) waktu. 

 Selain itu ada pula pebuatan yang terlarang dari pemasangan eyelash ini, 

dimana saat jangka waktu kurang lebih 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) 

bulan bulu mata asli akan rontok bersamaan dengan bulu mata palsu (eyelash) 

yang di pasang. Dan tidak jarang pemasangan ini gagal atau kulit dari konsumen 

mengalami alergi terhadap bahan-bahan kimia yang terkandung dalam lem 

eyelash, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak 

atau merugikan diri sendiri, dan Allah sangat membenci umat-Nya yang merusak 

dirinya sendiri. 

 Telah jelas pula, bahwa Allah SWT tidak menyukai kegiatan yang berlebih-

lebihan dan kegiatan yang dapat merubah ciptaan Allah SWT. Kegiatan menanam 

bulu mata (eyelash) ini adalah mebuat kita terlihat lebih cantik didepan kaum 

yang bukan mahramnya, dan pula kegiatan yang merupah ciptaan  Allah SWT. 

Allah SWT telah menjelaskan dalam surah An-Nisa‟ Ayat 199 yang artinya 

“sungguh akan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mahu merubah 

ciptaan Allah”. 

 Setelah menganalisa data-data yang dikemukakan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa hukum tanam bulu mata (eyelash) dalam Islam tidak 

diperbolehkan. 

 



 

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem UpahTanam Bulu Mata di Anaya 

Salon &SPA Bandar Lampung 

 

 

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah 

formal maupun informal.Pekerja di Anaya salon dan spa adalah pekerjaan yang 

termasuk kedalam sektor formal dan informal, dimana adanya undang-undang 

yang mengaturnya dan juga peraturan yang diberlakukan di Anaya salon dan spa 

melakukan adat kebiasaan. 

Berdasarkan yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III 

dan merujuk pada BAB II tentang dasar hukum upah-mengupah dalam Al-Qur‟an 

dan Sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di 

Anaya salon dan spasudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan hukum 

positif, Bahwasanya dalam Al-Qur‟an Surah Al-Talaq ayat 6: 

 ٍَّ ٍَّ أُُجَٕرُْ ٍَ نَُكْى فَآَذُُْٕ ٌْ أَْرَظْع  فَإِ

Artinya: “…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya…”  

Maksud ayat ini adalah jika seseorang telah memberikan jasanya terhadapmu 

dengan cara menyusukan anakmu, maka bayarlah upahnya kepada mereka yang 

telah menyusukan anakmu dengan tidak menundanya. Maka telah jelas seperti 

ayat di atas bahwa pekerja harus dibayar jika pekerjaanya telah ia 

selesaikan.Sesuai penjelasan Al-Qur‟an Surah At-Talaq ayat 6 ini, sistem 



 

pengupahan di Anaya salon spa ini sudah sesuai, dimana pekerja sudah dibayar 

jika pekerjaannya telah ia selesaikan. 

Hadis Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan: 

ٌْ َِٚجفَّ َعَزلُّ)رواه عبدّللاه بن عمر( أَْعطُٕا األَِجَٛز أَْجَزُِ لَْثَم أَ  

Artinya:“berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.” 

(HR. Abdullah bin Umar).Pada hadist ini dapat di simpulkan bahwa kita harus 

membayar pekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya mengering. Dalam hal 

ini pekerja di Anaya salon dan spa telah mendapatkan upah yang sesuai dengan 

landasan hukum Al-Qur‟an dan Hadis di atas yang di mana target pembayaran 

upah telah disepakati oleh mu‟ajjir dan musta‟jir. 

Walaupun dalam sistem pengupahannya sudah sesuai dengan tuntunan Agama 

Islam, tetapi dalam pengerjaannya mendapat kejanggalan, “wadduh, kalo anda 

menanyakan tentang halal atau tidaknya sudah jelas tidak halal, karna untuk 

bahasa nyambung dihadis saja sudah dituliskan bahwa memasang rambut 

sambung aja tidak diperbolehkan apalagi menyambung bulu mata.Saya saja tidak 

memakainya.”ujar mba dian selaku pekerja yang memasang tanam bulu mata.Ini 

berarti sistem upahdalam hukum Islam yang dilakukan oleh Anaya salon dan spa 

serta pegawai yang bekerja di salon tersebut tidak sah. 

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya menjelaskan, termasuk 

perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan 

rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi.Imam Bukhari meriwayatkan 



 

dari jalan Aisyah, Asma‟, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai 

berikut: 

)رواه البخاري(ْيِه َوَسلََّم الَىاِصلَةَ َواْلُمْستَْىِصلَةَ.لََعَه َرُسْى ُل لّلّاِ َصلًَ لّلّاُ َعلَ   

Yang artinya: “Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menyambung rambut 

atau minta disambungkan rambutnya.” 

 Baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal 

sekarang tukang rias ataupun dia minta disambungkan rambutnya.Persoalan ini 

oleh Rasulullah SAW diperkeras sekali dan digiatkan untuk memberantasnya. 

Sampai pun terhadap perempuan yang rambutnya gugur  karena sakit misalnya, 

atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam pertama dengan 

suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung. 

Islam menentangsikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu 

batas yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah yang oleh Al-

Qur‟an dinilai, bahwa merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan 

kepada pengikut-pengikutnya, di mana syaitan akan berkata kepada pengikutnya 

itu sebagai berikut: 

.لّلّاِ  َوََلُمَروَّهُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلقَ   

Artinya: Sungguh akan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mau 

merubah ciptaan Allah. (Q.S. An-Nisa‟ : 119)
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Q.S. An-Nisa‟ (4): 119.  



 

 Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mananam bulu mata adalah 

hal yang dilarang dan/ tidak diperbolehkan, dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari 

meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma‟, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan Abu 

Hurairah bahwa Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menyambung 

rambut atau minta disambungkan rambutnya, disini menyambung rambut sama 

halnya seperti menyambung/tanam bulu mata, karena ada kesamaan dari segi 

jenis yaitu rambut yang dihasilkan bukan rambut alami yang tumbuh di dalam diri 

kita sendiri, melainkan rambut yang disambung adalah rambut orang lain yang 

telah diolah menjadi rambut sambung dan sudah di oleh juga dalam bentuk bulu 

mata buatan (sintetis). 

Dapat dilihat dari tuntunan hukum Islam,yaituAl-Qur‟an menggunakan istilah 

ma’ruf kebajikan dan munkar untuk kebatilan.Ma’ruf adalah sesuatu yang 

diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Tuhan , baik itu perkara 

wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama‟ah, 

di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. 

Adapun munkar adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan 

dan Rasul-Nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat. 

Menurut Abul Kalam Azad, Ma’ruf adalah apa yang disepakati semua pihak. 

Sedang munkar berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak Al-qur‟an 

telah menggunakan istilah ini teristimewa karena apapun perbedaan yang ada di 

kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak 



 

sebagai yang baik, dan demikian pula ada hal-hal tertentu yang disepakati semua 

pihak sebagai hal yang tidak baik.  

Ibnu Qudamah, mengatakan, “ketahuilah bahwa amar ma’ruf nahyi munkar 

merupakan poros yang paling besar dalam Agama dan merupakan tugas yang 

karenanya Allah mengutus para Nabi.Andaikan tugas ini ditiadakan maka akan 

muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa.” 

Allah berfirman:  

حٌ َٚ  ُُكْى أُيَّ ْنرَُكٍ يِّ َُكزِ َٔ ًُ ٍِ آْن ٌَ َع ْٕ َُْٓ َٚ َٔ ْعُزِٔف  ًَ ٌَ تِآنْ َٚؤُْيُزٔ َٔ َْٛز  ٌَ أِنَٗ آْنَخ  ْذُعٕ

نَ  ْٔ أُ َٔ ٌَ ْفهُِحٕ ًُ  ىىَك ُُْى آنْ

“ dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran (3);104)
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Di dalam ayat ini, ungkap Ibnu Qudamah, terkandung penjelasan bahwa tugas 

itu merupakan fardhu kifayah dan bukan fardhu ‘ain. Sebab Allah berfirman: 

“hendaklah ada di antara kalian segolongan umat”, dan tidak difirmankan “jadilah 

setiap orang di antara kalian yang menyuruh kepada yang makruf‟. Jika sudah ada 

yang melaksanakannya, berarti yang lain sudah terbebas dari tugas tersebut. 

Namun, ada keberuntungan yang khusus dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang melaksanakannya. 
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Q.S. Ali-Imran (3): 104.  



 

Telah jelas dari ayat Al-Qur‟an dan Hadis di atas bahwa Rasulullah SAW 

melaknat orang-orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan 

rambutnya.Orang yang menyambungkan rambut di sini ialah orang yang 

memasangkan rambut sambung (pegawai) kepada orang yang minta 

disambungkan rambutnya.Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang bulu 

mata, bahan dasar dari bulu mata sebagian besarnya adalah rambut, rambut yang 

telah diolah menjadi bulu mata ini diaplikasikan kepada bulu mata dengan 

menggunakan lem khusus. Cara pemasangan tanam bulu mata ini hampir persis 

seperti cara menyambung rambut hanya saja bentuknya dan temapat 

pemasangannya yang berbeda.  

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan 

yang terjadi di Anaya salon dan spa tersebut belum dibenarkan oleh Hukum Islam 

yang berkaitan dengan pembahasan, karena memasang eyelash haram hukumnya, 

dan dalam fiqh mu‟amalah pun menjelaskan bahwa dalam bermu‟amalah atau 

berjual beli harus menggunakan barang yang halal. Sedangkan pekerjaan 

menanam bulu mata ini sebagian besar bahannya adalah rambut, dan rambut 

diharamkan untuk diperjual belikan, maka upah dalam penanaman bulu mata 

(eyelash) juga haram. Walaupun sistem pengupahan di Anaya salon dan spa 

sudah dibenarkan dalam undang-undang dan hukum islam tetapi karena cara 

pengerjaannya tidak dibenarkan, maka menurut pandangan hukum Islam tidak di 

benarkan pula untuk menerima upah dari hasil pekerjaan yang batil. 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang 

diperoleh, pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan berdasar rumusan 

masalah yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari 

pembahasan ini adalah sebagai berikut:  

1. Sitem upah tanam bulu mata di Anaya salon dan spa menurut peneliti tidak 

ada kesenjangan antara teori dan praktik yang terkait dengan sistem 

pengupahan yang terjadi di Anaya salon dan spa, atau dapat dikatakan bahwa 

sistem upah tanam bulu mata di Anaya salon dan spa ini sudah sesuai menurut 

tuntunan hukum Islam dan hukum positif. 

2. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud dan Abu Hurairah bahwa “ 

Rasulullah S.A.W. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau 

minta disambungkan rambutnya.” Selain itu ada pula pebuatan yang terlarang 

dari pemasangan eyelash ini, dimana saat jangka waktu kurang lebih 2 (dua) 

minggu dan paling lama 1 (satu) bulan bulu mata asli akan rontok bersamaan 

dengan bulu mata palsu (eyelash) yang di pasang. Dan tidak jarang 

pemasangan ini gagal atau kulit dari konsumen mengalami alergi terhadap 



 

bahan-bahan kimia yang terkandung dalam lem eyelash, maka dapat 

dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak atau merugikan 

diri sendiri, dan Allah sangat membenci umat-Nya yang merusak dirinya 

sendiri. 

3. Sistem pengupahan tanam bulu mata  di Anaya salon dan spa Bandar lampung 

adalah praktek upah mengupah yang tidak sesuai dengan konsep Islam, karena 

di dalam terdapat praktik-praktik yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, 

Al-Qur‟an menggunakan istilah amar ma’ruf nahyi munkar di mana Islam 

mengajarkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal buruk bagi masyarakat. 

Karena menyambung / menanam bulu mata tidak dibenarkan dalam Islam 

(nahyi munkar), maka pengupahan bagi penanam bulu mata tidak dibenarkan 

dan/ atau tidak diperbolehkan dalam Islam. 

 

B. SARAN 

Berasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Dalam praktek upah-mengupah ini untuk pekerja agar lebih selektif lagi 

dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. 

2. Pekerja dan nasabah atau pelanggan seharusnya memikirkan terlebih dahulu 

untuk berbuat, terutama jika untuk melakukan hal seperti memasang atau 

menanam bulu mata. Karena selain mendapatkan dosa dari sang khaliq, 

menanam bulu mata juga dapat merusak bulu mata yang asli dikemudian hari. 
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