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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan zaman dalam bermu‟amalah merupakan
bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang
lain. Sekarang ini sangatlah beragam cara orang dalam memberikan upah dengan
syarat-syarat tertentu. Seperti pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta Puspa Jaya Blok E.5 Bandar
Lampung, sistem pengupahan yang mereka buat dalam penyuntikkan obat suntik
putih ini sendiri mendapatkan komisi tertentu dari harga setiap treatment yang
dilakukan customer yakni bonus tambahan diluar gaji pokok. Disamping itu
dalam padangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk
menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Dan
dalam uraian diatas sangatlah tertarik untuk mengangkat judul ini untuk
mengetahui apakah sistem pengupahan pada Home treatment Glowbeauty Bandar
Lampung sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga apakah pengupahan suntik
putih diperbolehkan dalam hukum Islam yang di dasari dengan fikih muamalah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem upah
suntik putih (whitening injection), dan bagaimana pandangan hukum Islam
tentang sistem upah suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem
upah suntik putih (whitening injection) dan untuk mengetahui bagaimana
pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (whitening injection)
pada Home Treatment Glowbeauty 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. Pengelolaan data
dilakukan secara editing dan sistemating.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem upah
suntik putih (whitening injection) pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung sudah terstruktur dengan baik. Namun menurut tinjauan hukum Islam
tentang sistem upah suntik putih ini tidak sesuai dengan konsep Islam, karena
dalam praktiknya tidak dibenarkan dalam hukum Islam dimana dalam fikih
muamalah tentang upah-mengupah selain dituntut untuk membayar upah yang
jelas namun berdasarkan barang dan jasanya harus pula yang sesuai atau
dihalalkan dalam Islam. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini
tidak dibenarkan maka hasil upah yang didapat pun tidak sah dalam hukum Islam.

MOTTO

      
 

ِ الل       ِ الل 
  

Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan
angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telingatelinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku
suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.
Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka
sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An-Nisa (4) :119)1

1

h.97.

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Dana Karya 2002),
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahan dan mempermudah dalam memahami
maksud dari judul skripsi ini, maka perlu diuraikan secara singkat maksud dari
beberapa istilah yang terdapat didalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam
Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) Studi pada
Home treatment Glowbeauty Bandar Lampung”. Sebagai berikut istilahistilah yang dimaksud :
Tinjauan ialah hasil yang telah didapat dengan proses menyelidiki,
mempelajari pendapat beberapa pandangan.2 Serta merupakan daya upaya
para ahli hukum untuk menetapkan syari‟at atas kebutuhan masyarakat.
Hukum Islam ditinjau dari ahli ushul fiqh yakni Firman Allah yang
ditunjukan kepada mukhalaf yakni berupa orang-orang yang sudah cakap dan
memiliki tanggung jawab hukum yang berupa larangan, perintah maupun
kewenangan dalam perbuatan.3
Menurut kamus Besar Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata
apa yang telah disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan
berdasar teori.4

2

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
4,(Jakarta: Gramedia, 2008), h.1470.
3
Amir Syarifudin, Usul Fiqih, Jilid 1, Cet.1 , (Jakarta: Logos, Wacaan Ilmu, 1997), h.5.
4
Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., h.1098.

Upah ialah imbalan yang diberikan sebagai alat bayaran seseorang yang
sudah mengerjakan perintah untuk suatu pekerjaan dan akan diberikan bayaran
menurut perjanjian yang telah disepakati diawal.5
Suntik Putih (whitening injection) ialah suatu metode untuk pemutihan
kulit tubuh secara merata yang dilakukan dengan cara menyuntikkan secara
langsung melalui intravena bersama cairan (obat pemutih). Yang berfungsi
memecah produksi melanin yang ada didalam tubuh. Dengan dihalangi
produksi melanin tersebut maka akan terjadinya penurunan konsentrasi pada
pigmen kulit yang dapat membuat kulit berwarna lebih terang dari
sebelumnya. Suntik putih memiliki 2 kandungan yakni yang berupa
kandungan vitamin C dan kandungan Glutathione.6
Berpijak dari penegasan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa yang
dimaksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah untuk melakukan
tinjauan tentang sistem upah suntik putih yang ada pada Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung dipandang menurut Kacamata Islam.
B. Alasan memilih judul
Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk
membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:
1. Alasan objektif
Kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran saat ini bisa membuat
kulit manusia lebih terlihat putih dari sebelumnya, seperti salah satunya
5

Kumedi ja‟far, Hukum Perdata Islam, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),

h.141.
6

Luvizhea, Artikel Kecantikan Manfaat Dan Efek Samping Suntik Putih,
https://luvizhea.com/manfaat-dan-efek-samping-suntik-putih/, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul
12.53

melakukan suntik putih. Seseorang yang ingin melakukan suntik putih
sebelumnya memiliki kulit gelap itu sebab ingin melakukan suntik putih
tersebut. Seseorang yang melakukan suntik putih sesuai dengan aturannya
maka akan mendapat hasil suntik putih yang maksimal yakni memiliki
kulit putih bersih yang diinginkan. Perbuatan tersebut merupakan salah
satu merubah ciptaan Allah SWT, maka perbuatan yang dimaksud
merubah kulit putih secara permanen dengan niat untuk mempercantik diri
merupakan perbuataan yang berlebihan yang menurut hukum Islam itu
ialah haram. Hal ini yang menggugah peneliti tentang tinjauan hukum
Islam tentang sistem upah suntik putih.
2. Alasan subjektif
Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dalam
bidang Muamalah Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung.
C. Latar Belakang Masalah
Salah satu metode kecantikan yang sedang tren saat ini adalah suntik putih
(whitening injection). Suntik putih prinsipnya terbilang cukup sederhana dan
berfungsi untuk memutihkan kulit secara merata. Hal tersebut dikarenakan
kulit merupakan bagian salah satu organ tubuh yang mempunyai daya tarik
tersendiri.
Suntik putih (whitening injection) ialah suatu metode yang paling banyak
diminati didunia kecantikan dan memiliki khasiat yang ampuh dapat
memutihkan kulit menjadi putih bersih dengan mengikuti setiap treatment
nya, karena didalam kandungan obat pemutih tersebut terdapat beberapa

komposisi obat yang dapat memutihkan kulit seluruh tubuh dan disuntikkan
secara langsung kepembuluh darah. Hasil dari suntik putih akan terlihat
perubahannya dalam waktu satu sampai tiga bulan. Suntik putih dengan
menggunakan glutathione hasilnya akan terlihat setelah melakukan 6 sampai 7
kali yang dilakukan satu minggu sekali. Sedangkan untuk suntik putih
menggunkan vitamin C membutuhkan frekuensi yang lebih banyak sekitar 10
kali penyuntikan yang dilakukan seminggu sekali.7
Untuk dapat melakukan suntik putih ini minimal berusia 17 tahun keatas.
Dikarenakan seseorang yang

melakukan suntik denagn usia 17 tahun

kebawah belum optimal fungsi ginjalnya.8 Hal tersebut dapat berdampak
buruk terhadap kesehatan dan dapat memberatkan fungsi kerja ginjal
seseorang.
Dosis untuk pemakaian satu ampul vitamin C yakni (5ml) yaitu sekitar
1000 mg hingga 1800 mg. Sedangkan setiap harinya, tubuh orang dewasa
hanya mememerlukan asupan vitamin C sebayak 40 mg. 9 Maka dari itu
apabila seseorang yang melakukan suntik putih harus banyak mengkonsum air
putih agar meringankan fungsi kerja ginjal.
Menurut M. Syafei Hamzah tren suntik putih sama halnya dengan
merubah warna kulit pada bagian kulit yang lain dan memberikan warna
sesuai keinginan. Dalam dunia medis perlu diketahui bahwa suntik putih
memiliki efek samping berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Suntik
7

Ibid.,
Gagan, Strategi Cerdas Menghindari Bahaya Suntik Putih, https://dinkes.bantenprov.
go.id/read/berita/684/Strategi-Cerdas-Menghindari-Bahaya-Suntik-Putih.html, pada tanggal 13
november 2018 pukul 15.00
9
Ibid.,
8

putih memiliki 2 macam jenis kandungan yakni yang berupa vitamin C yang
memiliki dosis tinggi sekitar 1000 mg. Penyuntikkan secara tiba-tibadengan
dosis tersebut dapat memberikan efek yang buruk yakni gejala sakit kepala,
mual, perut sakit, diare,

kembung perut, insomnia, bahkan dapat

mengakibatkan penyakit yang berbahaya yakni masalah ginjal (batu ginjal).
Sedangkan kandungan glutathione ini merupakan kandungan yang
diproduksi oleh tubuh sendiri, seseorang yang sering melakukan injeksi
glutathione ini akan membuat tubuh menjadi malas memproduksi glutathione
karena tubuh terlalu banyak memproduksi cairan yg bersifat gluthatione juga
sehingga nantinya akan membuat ketergantungan. Tidak hanya itu saja
seseorang yang memproduksi glutathione dosis tinggi dalam jangka panjang
akan berdampak terkena penyakit yakni gagal ginjal.10
Suntik putih menurut Tinjauan Hukum Islam yaitu Haram. 11 Proses yang
dilakukan dengan memasukan bahan tertentu seperti vitamin C dan
glutathione kepembuluh darah secara langsung ke intravena agar dapat
mendapat hasil akhir yang maksimal yakni dengan niatan merubah warna kulit
sebelumnya bewarna gelap menjadi kulit putih bersih yang diinginkan bak
orang kebarat-baratan dengan tujuan mempercantik diri namun hal tersebut
sangat berlebihan apalagi menampilkan kecantikan dimata lawan jenis
tidaklah diperbolehkan dalam agama Islam. Karena itu perbuatan tersebut

10

Wawancara, M. Syafei Hamzah Selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeluk
Bandar Lampung, pada 22 Mei 2018.
11
Suwendi, Islam & Produk Halal, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan
Pembinaan Syari‟ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,
2007), h.180.

termasuk merubah ciptaan Tuhan dan bersikap berlebih-lebihan dalam berhias
diri merupakan perbuatan tidak mensyukuri pemberian-Nya.
Dalil keharamannya terdapat pada QS. An-Nisa (4): 119

      
  ِ للا       ِ للا 
  
“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(merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka
merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain
Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” 12
Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai
keikhlasan yang murni akan menjadi permainan setan, itu telah terjadi sejak
Adam diciptakan. Para pengikutnya selalu berusaha memperdaya umat
manusia dengan angan-angan yang kosong, agar manusia menyimpang dari
fitrahnya. Untuk mengimbangi usaha setan dan pengikutnya yang sedemikian
buruknya, umat manusia harus kembali ke jalan Allah dan menjauhi segala
bujuk rayu setan, agar mereka tidak sesat dan merugi.
Tafsir QS. An-Nisa (4): 119 : Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka dari
kebenaran dengan waswas dan godaan (dan akan saya berikan pada mereka
angan-angan) artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan
berumur panjang dan bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan (dan
saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak) dan hal itu
telah mereka lakukan pada ternak bahirah. (Dan saya suruh mereka mengubah
ciptaan Allah.") yang dimaksud agama-Nya yakni dengan kekafiran,
menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang
dihalalkannya. (Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung) yang
12

QS. An-Nisa (4): 199.

ditaati dan dipatuhinya (selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita
kerugian yang nyata) artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah
jelas tiada lain dari neraka yang akan didiaminya untuk selama-lamanya.13
Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Ibnu Mas‟ud ra bersabda:

صلة
َ ِلَ َع َن َرس ُْو ُل للا
ِ اصلة َو ْال ُم ْستَ ْو
ِ الو
َ صلَى للاُ َعلَ ْي ِو َو َسلَّ َم
ق للاِ (رواه
َ ت َخ ْل
ِ ت ْال ُم َغي َِّرا
ِ ت َو ْال ُمتَفَلِّ َجا
ِ ت َو ْال ُمتَنَصِّ َما
ِ اش َما
ِ ْال َو
14
)البخار
Dia berkata: “Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato,
yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan bulu alisnya, serta wanita
yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah
ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).”
Penjelasan hadist diatas telah mengharamkan beberapa perbuatan yaitu
mentato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan gigi. Untuk konteks
kekinian juga termasuk orang yang suntik putih dilarang karena punya efek
samping negatif untuk kesehatan dan juga dapat merubah warna kulit tubuh
dari warna gelap menjadi putih bersih maka hukumnya haram karena. Karena
perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang berlebihan dalam
berhias diri dan perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang merubah
ciptaan Allah SWT. Allah SWT menciptakan mahluknya dengan sempurna
mak dari itu sebagai umatnya kita seharusnya banyak-banyak bersyukur
dengan apa yang kita miliki.

13

Nandang Burhanudin, Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, (Kalimantan Timur:
CVMedia Fitrah Rabbani 2010), h.44.
14
Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), h.80.

Berbeda apabila seseorang yang diharuskan mengkonsumsi obat untuk
tujuan kesehatan yang didalam komposisi obat tersebut mengandung bahan
yang dapat memutihkan kulit. Maka hal tersebut hukumnya menjadi halal,
karena tujuan dari penggunaan obat tersebut yakni guna kesehatan bukan
untuk kecantikan

merubah warna kulit dengan sengaja. Hal tersebut

diperbolehkan dalam Islam.
Upah Menurut bahasa arab yaitu “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti)
dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal
al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah
merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup
manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.15
Ijarah menurut syara” berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu
yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian
yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.16
Ulama Syafi”iyah mendefinisikan ijarah dengan: “transaksi terhadap suatu
manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan
imbalan tertentu”.17
Harga yang ditawarkan untuk suntik putih menggunakan vitamin C lebih
murah dibanding suntik putih menggunakan glutathione dikarenakan
kandungan dan manfaatnya berbeda pula. Harga untuk melakukan suntik putih
menggunakan vitamin C pada Home Treatment Glowbeauty berkisar 250-300

15

Khumedi ja‟far, Op Cit., h. 96
Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharya,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h.123.
17
Ibid, h.130.
16

Fatwa-Fatwa

Muamalah

Kontemporer,

ribu per-suntikan, sedangkan untuk suntik putih menggunkan glutathione
biayanya berkisar antara 650-700 ribu per-suntikan.
Adapun proses suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty yaitu
gunakan alkohol secukupnya pada area yang akan disuntik yakni area
intravena penggung tangan atau lipatan tangan. Kemudian gunakan jarum
yang paling tipis nomor 30 atau nomor 27 apabila menggunakan produk lebih
dari satu, disarankan agar memasukkan cairan satu per satu saja secara
bergantian. Kemudian jarum disejajarka dengan kulit kira-kira 0-5 derajat.
Lakukan aspirate terlebih dahulu. Aspirate yakni teknik penarikan pompa
pada spuit dengan tujuan melihat jarum suntik masuk dengan sempurna pada
intravena, dalam proses penyutikkan berlangsung akan ada darah yang masuk
sedikit kedalam spuit dan itu sudah benar, setelah aspirate selesai langsung
menyuntikkan obatnya suntik putih tersebut. Semua step di atas sudah
dilakukan dilanjutkan dengan memasukkan cairan secara pelan-pelan agar
terhindarnya pecahnya pembuluh darah dengan menggunakan wing needle
untuk membantu memperlambat prosesnya.18
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka diadakan
penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah
Suntik Putih (Whitening Injection) Studi Pada Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung)” .
D. Rumusan Masalah

18

Wawancara, Fatma Selaku Pemilik Usaha Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung, 23 Mei 2018.

1. Bagaimana sistem upah suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty
Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih pada
Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung ?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah suntik putih (whitening
injection) pada Home treatment Glowbeauty Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem
upah suntik putih (whitening injection) pada Home treatment
Glowbeauty Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan
dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam
sistem upah suntik putih (whitening injection) dipandang menurut
Kacamata.
b. Secara teoritis penelitian ini merupakan suatu syarat dan tugas guna
memperoleh gelar S.H yang digunakan sebagaimana mestinya pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan
atau diresponden.19 Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi
langsung subjek yang bersangkutan.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, bersifat deskriptif adalah
penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah
disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang
saat ini terjadi.20
2. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan
yang sebenernya. Yang diperoleh langsung dari responden atau objek
yang diteliti dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.

b. Data sekunder
19

Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.
20
Moh Pabunda Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), h.10.

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bukubuku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubung dengan
masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertenu
yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan.21 Adapun populasi penelitian yaitu Home Treatment
Glowbeauty yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Puspa Jaya Blok
E.5 Bandar Lampung.
b. Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu

teknik

pengambilan

sample

sumber

data

dengan

pertimbangan tertentu.22 Pertimbangan tertentu ini dimaksudkan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan

penentuan

jumlah

sampel

yang

telah

dijelaskan, sampel sebanyak 10 orang, yaitu 5 orang pihak pemberi
jasa suntik putih dan 5 orang customer yang melakukan suntik
putih.
4. Metode Pengumpulan Data
21

Ibid., h.33.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D), (Bandung: Alfabeta, 2014), h.117.
22

a. Wawancara (Interview)
Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi
secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan
pada para responden yang dikerjakan sistematik dan berdasarkan
masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. 23 Untuk mendapatkan
informasi lengkap maka melakukan wawancara dengan pihakpihak terkait.
b. Dokumentasi
Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa
catatan, transkip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. 24
Untuk memperoleh data monografi pada Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung khususnya dalam bidang data-data
serta catatan praktik pengupahan.
5. Analisa Data
Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode
kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian
penelitian yaitu tinjauan hukum islam tentang sistem upah suntik putih
(whitening injection) pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisi dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan
atau lisan orang-orang yang berprilaku, yang dapat dimengerti dan
menggunakan pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari
23

Ibid., h.58.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), h.188.
24

suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang
berlaku di lapangan mengenai fenomena yang di teliti.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Upah
Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep
ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewamenyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah
dalam Islam relatif sedikit.
Upah menurut bahasa Arab disebut “al-ujrah” yang artinyaa “aliwadu” (ganti) dan oleh karnanya “ath-thawab” atau (pahala) diberi nama
ajru yakni (upah).25
Ijarah ialah transaksi upah mengupah atas suatu jasa dan sewamenyewa atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu melalui imbalan
jasa atau pembayaran sewa.26
Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti.
Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga
orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat
tertentu.27 Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk
mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan
menurut perjanjian yang telah disepakati.
25

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma‟arif, 1987), h.15.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.103
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Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan
Bisnis, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), h.187.
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Ada beberapa definisi upah yang dikemukakan para ulama fiqh.
Menurut ulama Hanafiyah bahwa “Akad atas suatu kemanfaatan dengan
pengganti.” Menurut Ulama Asy-Syafi‟iyah bahwa “Akad atas suatu
kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta
menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.” Sedangkan
Ulama Malikiyah dan Hanabilah ialah “Menjadikan milik suatu
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan waktu tertentu
dengan pengganti.”28
Menurut istilah fukaha, ijarah ialah kontrak untuk mendapatkan
manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang
tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa
(manfaat) tersebut.29
Upah sebagaimana perjanjian kerja dalam Islam termasuk juga ijarah.
Menurut bahasa ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena
itu, lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena
melakukan sesuatu aktivitas.30
Dengan demikian pembahasan kali ini akan membahas tentang alujrah yang berkaitan dengan upah kerja, sebagaimana al-ujrah

yang

dimaksud ialah pembayaran upah atas pekerja yang telah menyelesaikan
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Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121-122
Eka Nuraini Rachmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih, Al-Adalah Vol. XII,
No. 4, Desember 2015, h. 793.
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Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.28.
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kewajibannya dan kemudian akan mendapatkan haknya atas suatu
pekerjaan yang tdelah dikerjakan.
Upah dalam kamus Indonesia adalah uang dan sebagainya yang
dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagaimana pembayaran tenaga
yang sudah dilalukan untuk mengerjakan sesuatu.31
Dari beberapa penjelasan upah diatas maka dapat disimpulkan bahwa
upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut kesekepakatan bersama.
2. Dasar Hukum Upah
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan
Al-Qur‟an, As-Sunah, dan ijma‟ :
a. Landasan Al- Qur‟an
Dalil upah-mengupah terdapat pada QS.Thalaq (65):6

      
“Jika

mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka

berikanlah mereka upahnya.” 32
Ayat diatas menjelaskan bersegeralah memberi hak seseorang
(upah) setelah (kewajibannya) menyusukan anakmu selesai.

31

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
2011), h.1108.
32
QS. Thalaq (65): 6.

Dalam QS.An- Nahl (16): 97 Allah berfirman

            
      
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah
mereka kerjakan.”33
Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan
didalam Islam akan mendapatkan pahala yang serupa dan ketahuilah
bahwa amal saleh harus disertai iman.
Dalam QS. Al-Kahfi (18): 30 Allah juga berfirman :

          
 
“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami
tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan
amalan(nya) dengan yang baik.”34
Maksud ayat diatas akan diberikan umatnya pahala kepada mereka
yang berada dijalan Allah sesuai dengan amalan baik yang dikerjakan.

Dalam QS. Az- Zukhruf (43): 32 Allah juga berfirman:
33
34

QS. An - Nahl (16): 97.
QS. Al- Kahfi (18): 30.

            
          
    
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami
Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.”35
Maksut ayat diatas bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk
mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang, karna harta merupakan
hiasan kehidupan duniawi, bukan berarti kesenangan akhirat.
Dalam QS. Al- Qashash: 26-27 Allah juga berfirman :

         
           
           
  

ُ الل      

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ Ya ayahku,
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yangkuat lagi dapat dipercaya.” 36
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QS. Az - Zukhruf (43): 32.
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Ciputan
Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R. Supratman No 7, 2011), h.38.
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Maka dapat dipahami ayat diatas menjelaskan seorang anak
yang meminta ayahnya untuk mempekerjakan seseorang yang dapat
dipercaya lalu membayarkan upah yang telah disepakati diawal.
b. As –sunah
Hadis Riwayat Abdullah bin Umar bersabda :

ِ
(37ف ُعُرقَوُ (رواه عبدالل بن عمر
َ َجَرهُ قَ ْب َل أَ ْن ََِي
ْ أ ُْعطُوا اْألَجْي َر أ
Dia berkata: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).”
Hadis ini menjelaskan bersegeralah menunaikan hak si pekerja
setelah selesainya pekerjaannya.
c. Ijma‟
Mengenai disyari‟atkan ijarah, semua umat bersepakat, tak
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun
ada beberapa orang diantaranya mereka yang berbeda pendapat, akan
tetapi hal itu tidak dianggap. 38

3. Rukun dan Syarat Upah
A. Rukun ijarah terdiri atas:
1. Aqid (orang yang berakal)
Mu‟jir ialah seseorang yang memberikan upah atau yang
menyewakan. Sedangkan Musta‟jir ialah seseorang yang menerima
37

Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar alFikr, Beirut, 2004, h. 20.
38
Sayyid Sabiq, op.cit., h.18.

upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Keduaduanya merupakan orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa
Disyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan akad untuk
mengambil manfaat suatu barang untuk dijadikan sebuah akad agar
mencegah terjadinya perselisihan. Dan disyariatkan untuk kedua belah
pihak yang telah melakukan akad berkemampuan yaitu kedua-duannya
berakal dan dapat membedakan. Tidaklah sah suatu akad tersebut
apabila yang berakad itu gila atau anak kecil belum baligh dan belum
dapat membedakan.39
Sighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam
bentuk lain.40
Ijab yang dimaksud dalam hukum perikatan Islam ialah suatu
penawaran atau pernyataan janji yang dilakukan pihak pertama untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 41 Sedangkan qabul adalah
pernyataan yang dikatakan oleh pihak yang melakukan akad (musta‟jir)
untuk menerima kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya
ijab.42 Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli
dan ijab qabul dalam ijarah sama saja hanya saja pada ijarah harus
dijelaskan waktu dan yang ditentukan.43
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.117.
Syaifullah Aziz, Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Asy-Syifa‟, 2005), h.378.

Apabila

ijab

dan

kabul

telah

memenuhi

persyaratannya,

terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan
kabul sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.44
1. Manfaat
Untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang yang diakadkan) yakni
jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang yang pertama haruslah
menjelaskan manfaatnya dan menjelaskan pembatasan waktu atau
menjelaskan jenis pekerjaan yang dimaksud..45 Karena itu semua harta
benda boleh diakadkan ijarah atasnya, kecuali yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:46
a. Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara jelas manfaat dari
akad tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa
atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang
kualitas manfaat barang tersebut.
b. Objek ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan diserah
terimakan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi
fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah nya apabila harta
benda masih dalam penguasaan pihak ketiga .
c. Objek ijarah berikut manfaatnya tidak boleh bertentangan
dengan hukum syara‟. Misal transaksi sewa-menyewa VCD

44

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.122.
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Ghufran A.Mas‟adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), h.183-85.
45

pornografi maupun sewa-menyewa rumah untuk kegiatan
maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.
d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda.
Maksudnya tidak dibenarkan sewa-menyewa atas manfaat suatu
benda yang sifatnya tidaklah langsung. sewa-menyewa yang
mengandung ketidak jelasan seperti sewa pohon kates untuk
diambil buahnya.
e. Objek ijarah yang dijadikan harta benda haruslah harta yang
bersifat istihlahki, harta benda yang rusak atau berkurang
sifatnya karena pemakaian. Seperti makan tidak sah ijarahnya
atasnya.
2. Syarat ijarah sebagai berikut:
Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam
jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz
(syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim:
1) Syarat terjadinya akad
Syarat al-inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan „aqid yakni
orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad. Aqid
disyaratkan harus berakal dan mumayyiz yakni minimal berusia 7
tahun, menurut ulama Hanabila dan Syafi‟iyah mensyaratkan orang
yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan
anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.
2) Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar terlaksana ijarah maka barang harus dimiliki oleh „aqid
atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan
demikian, ijarah al fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang
tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya)
yang dapat menjadikan adanya ijarah.47
3) Syarat sah ijarah atas pekerja
Keabsahan ijarah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang
melakukan akad, masing-masing pihak rela melakukan
perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau di dalam
perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka
sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan
syariat Islam. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT
QS. An-Nisa (4): 29

       
           
    َ الل

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.48
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b. Ma‟qud „Alaih haruslah jelas. Adanya kejelasan pada ma‟qud„alaih
(barang) agar terhindar dari pertentangan di antara „aqid.49 Di
antara cara untuk mengetahui ma‟qud „alaih (barang) adalah
dengan:
c. Penjelasan manfaat
Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar
jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan
yang dibolehkan syara‟.50
d. Penjelasan waktu
Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau
minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih
tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk
membatasinya.
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan
awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi‟iyah mensyaratkannya
sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan
waktu yang wajib dipenuhi.51
Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus
dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak
sah.52
e. Penjelasan harga sewa
49
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Untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya,
misalnya per bulan, per tahun, atau per hari. Untuk mengetahui
suatu persewaan yang sesuai dengan syarat dan rukun, maka perlu
kiranya mengetahui bagaimana sifat persewaan itu, agar dalam
akad sewa-menyewa sesuai apa yang diharapkan oleh pihak
penyewa dan pihak pemberi sewaan.
f. Penjelasan jenis pekerjaan
Yaitu pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam
dengan syarat penyewaan tersebut haruslah menjelaskan jasa yang
dibutuhkan penyewa dan sebaliknya. Dan barang maupun
pekerjaan yang dibutuhkan haruslah jelas dan halal. Misalnya
menyewa sapi untuk kepentingan menggarap sawah 53
Penjelasan atas suatu pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja agar terhindar dari
kesalahan pahaman dan pertentangan.54
Sebagai berikut syarat-syarat yang berkaitan dengan upah:55
a. Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui.
Telah

disepakati

para

ulama

bahwa

syarat

mal

mutaqawwim diperlukan dalam transaksi ijarah karena upah
merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam
jual beli. Agar terhindar dari perselisihan antara kedua belah pihak
harus menjelaskan upah pekerja terlebih dahulu. Menentukan upah
53
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atau sewa ini boleh didasarkan kepada„urf atau adat kebiasaan.
Misalnya sewa (ongkos) kendaraan bus, angkutan kota, atau becak,
yang sudah lazim berlaku disekitar kita, meskipun tanpa
menyebutkannya, hukumnya sah.
b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat
ma‟qud„alaih.
Tidaklah sah transaksi ijarah apabila upah atau sewa sama
dengan jenis manfaat barang yang disewa. Misalnya menyewa
rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal
rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah
pertanian dengan tanah pertanian.

4) Syarat Lazim
Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut:
a. Ma‟qud „alaih (barang sewaan)
Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad apabila
terdapat unsur cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh
memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau
membatalkannya

b.

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang
menyebabkan

kemadaratan

bagi

yang

akad.

Uzur

dikategorikan menjadi tiga macam:56
1) Uzur dari pihak penyewa
Seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan
sesuatu sehingga

tidak menghasilkan sesuatu atau

pekerjaan menjadi sia-sia.
2) Uzur dari pihak yang disewa
Seperti barang yang disewakan harus dijual untuk
membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali
menjualnya.
3) Uzur pada barang yang disewa
Seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan
penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Macam-Macam Upah
Dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam:57
a. Ijarah yang bersifat manfaat
Adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan
perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan
syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan
boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.
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b. Ijarah yang bersifat pekerjaan
Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan
suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan
jelas pekerjaanya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.
Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang
pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang
banyak, seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua
bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh.
5. Sistem Penetapan Upah
Kita telah mengetahui bahwa jumlah upah boleh diterapkan dengan
perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh
diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau
ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa
dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar
upah dengan jumlah yang pantas.58
Adanya

perbedaan

tingkat

pekerjaan

karena

setiap

individu

mempunyai kemampuan maupun bakat yang berbeda yang mengakibatkan
penghasilan dan hasil material yang berbeda pula setiap individunya.
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Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan pedoman
dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam
adalah sebagai berikut:59
1) Islam dalam memberikan upah dilihat dari hasil kerja.
2) Islam dalam memberikan upah berdasarkan dengan apa yang telah
kerjakannya.
3) Semakin cepat semakin baik dilihat dari segi waktu.
4) Pekerjaan seseorang yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya
dibayar yang sama pula harus adil.
5) Dalam memberikan upah besaran minimum pekerjaan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.
Dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji
atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. Pendapat ini
cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada
kebutuhan hidup minimal, yang kemudian dikenal di Indonesia dengan
konsep Upah Minimum Kabupaten (UMK).60
Secara umum UMKM telah menetapkan ada tiga sistem upah yang
telah ditetapkan yakni upah berdasarkan waktu, upah berdasarkan
penghasilan, dan upah premi sebagai berikut:
1. Upah berdasarkan waktu
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Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Akan
tetapi kekurangan dari sistem pengupahan ini tidak ada perbedaan
antara karyawan yang mempunyai prestasi atau tidak, sehingga efek
negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih
baik tidak ada. Sistem pekerjaan ini ditentukan berdasarkan waktu
kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan.
2. Upah berdasarkan hasil
Sistem pengupahan menurut hasil ini ditentukan menurut jumlah
hasil produksi atau pencapaian target yang diperoleh dari masingmasing karyawan. Kekurangan dari sistem ini, apabila tidak ada
kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu
barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar
mutu untuk menetapkan besarnya upah. Karyawan yang rajin akan
mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya

3. Upah premi
Ialah upah tambahan/bonus sistem ini memacu karyawan untuk
bekerja lebih optimal dan efisien. Yang diberikan kepada karyawan
yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam
satuan waktu sama.
Upah mempunyai tingkatan berdasarkan pada tingkat manfaat
yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa

dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun,
sebulan, seminggu, atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak
dimungkinkannya membatasinya atau mengukur tenaga seseorang
dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja
itu, merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan
adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati
perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan
manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika
upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati
lagi.61
6. Berakhirnya Akad Upah
Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir
apabila:62
1. Obyek hilang atau musnah, seperti mobil terbakar atau baju yang
dilaundry hilang.
2. Masa waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir.
Apabila yang disewakan itu kosan, maka kosan itu dikembalikan pada
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia
berhak menerima upahnya.
Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad,
karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan.
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan
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wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut
mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu
mengikat kedua belah pihak yang berakad.
3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak,
seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang
banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur yang dapat membatalkan akad
al-ijarah itu adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah
tempatnya penyewa.

B. Suntik Putih Menurut Hukum Islam
1. Suntik Putih
Suntik putih merupakan salah satu usaha yang banyak di lakukan
orang-orang yang ingin mempunyai kulit putih bersinar. Biasanya hal ini
selalu di lakukan wanita yang mempunyai kulit agak gelap. Anggapan
mengenai cantik berasal dari kulit yang putih ternyata telah menghipnotis
kaum hawa untuk melakukan hal tersebut.
Suntik putih adalah kombinasi atau campuran cairan khusus seperti
larutan vitamin C dan gluthatione. Larutan ini cenderung tidak berwarna
hingga sedikit berwarna kekuningan. Metode yang dilakukan dalam
larutan vitamin C ini akan disuntikkan secara lambat sekitar 5 menit ke
pembuluh darah yakni lipatan lengan atau punggung tangan secara
langsung. Penyebab penggelapan dan pigmentasi kulit yaitu terpapar
langsung radiasi UV yang memicu melanogenesis. Kemudian vitamin C
dan gluthatione (GSH) adalah agen antioksidan kuat yang membantu

melindungi kulit dari penuaan kulit akibat radiasi, memberikan amunisi
bagi sistem imun tubuh untuk melawan balik proses tersebut, dan
memperbaiki kerusakan jaringan kulit. Hasil dari penggunaan obat
pemutih kulit tersebut membuat kulit terlihat lebih cerah, kencang, dan
terhidrasi.63
Dalam satu suntik putih terdapat dua kandungan utama, yaitu
glutatione dan vitamin C. Efek paparan UV pada kita salah satunya adalah
pembentukan pigmen melanin dalam bahasa medis disebut proses
melanogenesis. Pembentukan pigmen ini sebenernya adalah upaya untuk
melindungi kulit dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar UV.
Pembentukan pigmen ini juga memunculkan efek yang kurang nyaman
bagi wanita berupa menggelapnya warna kulit. Peran dan fungs vitamin C
dan glutatione bekerja sebagai antioksidan melawan efek oksidatif dari
sinar UV dan menghambat proses melanogenesis. Proses melanogenesis
yang dihambat inilah yang membuat suntik putih dapat memutihkan kulit
wanita.64
Suntik putih ini sebenernya bersifat ilegal. Organisasi utama yang
mengatur regulasi obat yaitu Food and Drug Administration (FDA)
bahkan menyatakan suntik putih vitamin C yang ditujukan untuk
mencerahkan kulit adalah obat yang tidak disetujui dan tidak diberi label
aman oleh FDA. Negara malaysia juga sudah mengeluarkan larangan
63

Ajeng Quamila, Suntik Putih, Apa Benar Efektif? Apakah Ada Efek
Sampingnya?,https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/apa-itu-suntik-putih-apakah-amandan-efektif/, pada tanggal 14 desember 2018, pukul 15.58.
64
Davrina Rianda, Beauty Under Cover For Muslimah, (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2017), h.71.

injeksi vitamin C yang ditujukan untuk estetika karena masih belum cukup
bukti klinis untuk menjamin efektivitas dan keamanannya. Selain itu ada
beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan:
a. Terapi suntik vitamin C ini per sekali suntikannya cukup mahal dan
hasilnnya pun tidak cukup dengan hanya sekali suntik umumnya suntik
putih dilakukan setiap dua kali dalam satu pekan, hingga mencapai
total 20 kali suntikan (kira-kira setelah 10 pekan) penelitian mengenai
efek jangka panjang dari suntik vitamin C itu sulit dicari, karena
biasanya pasiennya berhenti ditengah-tengah masa sebelum selesai
treatment.
b. Suntik putih memiliki efek pada fungsi ginjal. Ginjal bertugas
kelebihan vitamin C didarah. Untuk sekali suntik putih, sebagai
gambaran vitamin C yang diberikan sebanyak 1000-2000 mg.
Sementara itu, untuk suplementasi vitamin C minum/tablet umumnya
hanya sebanyak 75 mg dan batas keamanan suplementasi adalah 2000
mg. Suplementasi vitamin C via minum ini perlu melewati lambung
dan usus sehingga tidak semua kadar vitamin C akan diserap. Jika kita
melakukan suntik putih yang langsung memasukan 1000-2000 mg
vitamin C tersebut kedarah.
c. Terlambatnya proses melanogenesis, artinya menurunkan proteksi
kulit kita dari sinar UV padahal paparan sinar UV akan sangat
membahayakan tanpa adanya pigmen melaninyang melindungi
lapisan-lapisan dibawah kulit.

d. Hasil suntik putih ini akan berbeda-beda pada masing-masin orang.
Hal ini dikarenakan masing-masing orang memiliki kadar radikal
bebas tinggi, maka vitamin C yang disuntikan malah digunakan
sebagai antioksidan bagi radikal bebas tersebut. Jadinya, efek
whitening dari vitamin C nya tidak sempat terpakai.
e. Sebagai opsi lain, bisa menggunakan vitamin C yang dioles.
Pemberian yang dioles tergolong aman untuk menjaga kesehatan dan
keiindahan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan vitamin C oleh
sudah dapat menunjukkan hasil setelah 12 pekan.65
Obat pemutih kulit hampir serupa dengan suntik vitamin C, obat
pemutih ini juga dipercaya dapat memutihkan kulit dengan dua pekan saja.
Kandungan obat pemutih kulit yang utama adalah berbagai zat
penghambat enzim tirosinase. Zat yang tersedia sangat beragam, seperti
hidrokuinon, vitamin C, arbutin, sistein, dan beberapa ekstrak buah. Salah
satu kandungan yang paling umum ditemukan pada obat pemutih kulit
minum diindonesia adalah L-Glutation. L-Glutation ini tergolong sebagai
anti oksidan. Dalam ranah medis, obat ini sebenernnya digunakan untuk
mengurangi efek samping kemoterapipada pasien kanker. Secara teoritis,
L-Glutation ini dapat berikatan dengan enzim tirosenase pada sel
melanosit dan menghambat proses melanogenesis. Tentu bagi para wanita
adalah hal ini dapat memutihkan kulit.66
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Pada studi yang meneliti mengenai pengaruh konsumsi glutation
dengan dosis 500 mg/hari selama empat pekan, belum terbukti dapat
meningkatkan kadar glutation darah secara signifikan. Hal ini diduga
karena adanya proses oksidasidilambung ataupun jumlah suplementasi
yang diserap diusus hanya sedikit. Meski hingga saat ini belum ada efek
samping yang membahayakan yang ditemukan, namun keamanan untuk
penggunaan jangka panjang dari tablet glutation masih belum bisa
dipastikan.
Glutathione yang diberikan dalam bentuk tablet tergolong glutation
tereduksi. Sifat senyawa ini tidak stabil jika dibuat dalam bentuk
campuran oles dan mudah terdekomposisi. Karena itu, beberapa peneliti
mulai meneliti glutation jenis lain, yaitu glutation teroksidasi yang dapat
dibuat dalam sedia oles. Ini adalah opsi lain penggunaan glutation untuk
kulit. Penggunaan dalam bentuk oles cendrung lebih aman karna
kandungan glutation tidak masuk kealiran darah dan jaringan yang lebih
dalam. Berdasarkan studi, penggunaan glutation yang dioles 2 kali sehari
selama 10 pekan dapat memberikan hasil kulit yang lebih putih dan halus
tanpa efek samping serius yang ditimbulkan. Namun demikian,
penggunaan krim glutation jangka panjang ini harus selalu disertai dengan
penggunaan tabir surya, karena efek glutation yang menurunkan kerja dari
melanosit.67
2. Macam-macam obat suntik putih
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Saat ini trend suntik putih memang cukup booming

di dunia

kecantikan. Metode suntik putih ini adalah dengan memasukkan zat-zat
khusus dengan tujuan untuk membuat kulit menjadi putih, cerah, dan
bersinar secara instan. Bahkan trend-trend suntik putih ini sering dilakukan
oleh para artis untuk bisa mendapatkan kulit putih yang diinginkan.
Berikut ini ada beberapa rekomendasi merk suntik putih:
1. Miracle White
Miracle white tak hanya diperuntukkan untuk membuat kulit putih
bersih dengan cepat saja, namun produk ini juga dipercaya dapat
mencerahkan kulit wajah yang kusam, menghaluskan kulit, bebas dari
pigmen gelap, meregenerasi sel-sel kulit yang sudah mati, dan sebagai
anti aging serta menangkal radikal bebas. Sehingga kulit terasa kencang
dan lembab setiap harinya.
Kandungan di dalam suntik pemutih ini memiliki antioksidan dan
bahan aktif yang lain yang berfungsi untuk mengatasi radikal bebas,
dan zat lain yang dapat membuat kulit kusam dan gelap.
Untuk aturan penggunaan: 1 set miracle white original digunakan
1 kali seminggu secara rutin. Harga 1 set suntik pemutih ini berkisar
Rp.1.200.000.
2. Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Celergen Stem Cell
Aqua skin veniscy bio swiss celergen stem cell produk suntik
pemutih ini sangat direkomendasikan jika menginginkan kulit putih,
cerah merona serta lebih awet muda. Manfaat suntik putih tidak hanya

baik sebagai whitening saja, namun juga dapat menjadi anti aging dan
peremajaan yang terbaik sehingga dapat membuat kulit terasa kencang,
cerah, dan tampak awet muda. Harga suntik putih ini berkisar
Rp.1.500.000.68
3. New Bianco III Best Seller
New bianco III best Seller kandungan glutathione di dalamnya
dapat memberikan hasil terbaik dalam melembabkan dan memutihkan
kulit. Produk injeksi pemutih ini sangat direkomendasikan karena
terbukti ampuh dan aman dalam memutihkan kulit secara instan.Tak
hanya itu saja produk perawatan new bianco III ini dapat meningkatkan
keelastisitasan kulit, mengecilkan pori-pori, melembabkan kulit,
mengurangi tanda-tanda penuaan, pelindung dari radiasi UV dan radikal
bebas, dan sebagai anti aging.
Kelebihan lain dari produk ini adalah kandungan plasenta
didalamnya sangat baik digunakan untuk menutrisi kulit. Selain itu
kandungan glutathione nya yang tinggi juga ampuh sebagai cara instan
memutihkan kulit. Untuk harga nya sendiri, produk pemutih ini berkisar
Rp.1.200.000.69
4. New Esenseu White II Infus Whitening
New esenseu white II infus whitening produk pemutih asal Korea
ini sebenarnya penyempurnaan dari produk sebelumnya yaitu esensue

68

Nathalia, 6 Merk Suntik Putih yang Dipakai Artis Indonesia dan Dunia, https://cara
memutihkanwajah.co.id/merk-suntik-putih-yang-dipakai-artis, Pada Tanggal 04 Maret 2019, Pukul
15.14.
69
Ibid.,

white (versi I) yang memberikan lebih banyak lagi manfaat dalam
merawat dan memutihkan kulit. Produk ini memberikan solusi nyata
yang dapat membuat kulit putih lembab dan cantik ala korea. New
esenseu white II infus whitening ini sangat direkomendasikan karena
kandungannya yang aman dan tidak menimbulkan reaksi yang
berlebihan pada tubuh.
Hal ini dikarenakan adanya kandungan ginseng terbaik Korea yang
memang sudah terbukti ampuh untuk kesehatan tubuh selama ribuan
tahun. Mulai dari mencerahkan dan memutihkan kulit, detoksifikasi,
anti aging, hingga meningkatkan sistem imun bisa anda dapatkan dari
suntik pemutih ini. Untuk harganya sendiri berkisar Rp.1.200.000.

5. Infus Glutax 70000 GM Marine White Optium
Infus glutax 70000 GM marine white optium rahasia memutihkan
wajah lainnya juga dilakukan dengan menggunakan seri glutax 70000
GM marine white optium. Suntik pemutih wajah ini memiliki
kandungan glutathione yang cukup tinggi serta marine white elements,
yang membuat hasilnya lebih cepat. Bahkan tak hanya memutihkan
saja, produk ini juga dapat mengatasi jerawat dan bekas jerawat,
menghaluskan kulit, hingga memberikan efek glowing. Untuk harganya
sendiri, vitamin pemutih kulit ini sekitar Rp.1.100.000.
6. Whitening Cindella 5in1 EGF Complexion

Whitening cindella 5in1 EGF complexion suntik pemutih lainnya
yang berasal dari Korea adalah whitening cindella 5in1 EGF
Complexion. Produk ini memiliki 5 kandungan terbaik yang tidak hanya
dapat memutihkan namun juga mengatasi masalah-masalah pada kulit
mulai dari mengatasi jerawat dan bekas jerawat, anti oksidan, anti
aging,

mengecilkan

pori-pori,

mencegah

tanda-tanda

penuaan,

merangsang produksi kolagen, melembabkan kulit, dan mengencangkan
kulit.70
7. Glutathione Tationil
Tationil adalah nama patent untuk glutathione dengan kadar 600
mg/4 ml larutan injeksi. Glutathione sendiri adalah suatu molekul asam
amino yang penting dalam tubuh, yang beraksi sebagai antioksidan,
peningkat sistem imun dan detoksifier (pengeluaran racun/toksin dari
dalam tubuh). Dan tersusun dari 3 asam amino non-esensial yaitu
sisteine, glycine, dan glutamic acid. Glutathione terdapat pada semua
sel untuk menjaga dan mempertahankan sel dari kerusakan, terutama
oleh serangan radikal bebas. Jadi fungsi glutathione sebenarnya tidak
khusus untuk kecantikan. Namun jika dikombinasi dengan vitamin C,
memang dikatakan akan meningkatkan ketahanan tubuh, mengurangi
kelelahan, menjaga kulit untuk tetap sehat dan awet muda. Glutathion
sebenarnya banyak dijumpai pada makanan, seperti asparagus, brokoli,
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apokat, telut, bawang, daging merah, dan bayam. Tationil-glutatione
adalah Master anti oxidant andskin lightener.
Pemakaian : disuntikan 5-7 hari sekali intra vena / intra
muscular.Harga Rp 720.000,- / Box (10 ampul).71
8. TAD Glutathion Italy
TAD mengandung glutatione yang berfungsi sebagai antioksidan.
Dalam praktek kecantikan digunakan sebagai pemutih kulit. Glutatione
yang terkandung di dalamnya efektif menghambat pembentukan
melanin kulit sehingga dapat memutihkan dan mencerahkan dalam
waktu singkat.
Pemakaian: disuntikan 5-7 hari sekali intra vena / intra muscular.
Harga Rp 750.000,- / Box (10 ampul).

9. MJ Gold
MJ gold mempunyai khasiat yakni mengurangi produksi pigmen
kulit dan memutihkan badan, menghaluskan dan mencerahkan jaringan
parut pada bekas luka, menghaluskan kulit, mengurangi melasma,
mengurangi jerawat, meningkatkan kekenyalan kulit, mengecilkan
pori-pori pada muka, membuat kulit yang lebih berseri dan merona.
Pemakaian: disuntikan intra vena/ intra muscular setiap seminggu
sekali. Harga Rp 600.000,-/ Box ( 3 set ).72
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10. MJ Platinum.
MJ platinum adalah produk yang berfungsi untuk mengurangi
produksi pigmen kulit dan memutihkan badan seluruh, menghaluskan
dan mencerahkan jaringan parut pada bekas luka ,menghaluskan kulit,
mengurangi melasma, mengurangi jerawat, meningkatkan kekenyalan
kulit, mengecilkan pori-pori pada muka, membuat kulit yang lebih
berseri dan merona.
Pemakaian: disuntikan intra vena setiap seminggu sekali. Harga
Rp 625.000,-/ Box ( 2 set ).
11. MJ Titanium
MJ titanium adalah adalah produk yang berfungsi untuk
mengurangi produksi pigmen kulit dan memutihkan badan seluruh,
menghaluskan

dan

mencerahkan

jaringan

parut

pada

bekas

luka,menghaluskan kulit, mengurangi melasma, mengurangi jerawat,
meningkatkan kekenyalan kulit, mengecilkan pori-pori pada muka,
membuat kulit yang lebih berseri dan merona.
Pemakaian : disuntikan intra vena tiap seminggu sekali. Harga
Rp.775.000,-/ Box ( 3 set ).
12. Heel Whitening
Heel whitening memelihara kulit tetap kelihatan muda, merangsang
sel-sel kulit baru untuk menggantikan sel-sel kulit yang mati,
melembutkan kulit, menghilangkan flek flek hitan dan kerutan di wajah,
meningkatkan elastisitas sehingga kulit tampak lebih cerah dan putih.

Pemakaian: di suntikan Intra vena 2-3 kali dalam seminggu. Harga
Rp 475.000,-/ Box ( 10 ampul ).73
13. Kojic Acid
Kojic acid Japan adalah whitening product paling ampuh, efektif
dan bahkan bekerja sangat cepat. Kojic acid adalah produk dalam
proses fermentasi beras malting untuk digunakan dalam pembuatan
beras Jepang. Beberapa penelitian menunjukkan asam kojic efektif
untuk menghambat produksi melanin. Banyak perusahaan kosmetik
menggunakan kojic dipalmitate sebagai alternatif karena lebih stabil
dalam formulasi. Namun, tidak ada penelitian yang menunjukkan harus
kojic dipalmitate seefektif asam kojic, meskipun merupakan antioksidan
yang baik.
Pemakaian: disuntikkan intra vena tiap seminggu sekali. Harga
Rp.1.800.000,-/ box ( 6 set ).
14. Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Ultracell
Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Ultracell adalah produk keluaran
terbaru dari Veniscy menjadi suntik putih pilihan dikalangan para artis
dan pencinta produk pemutih kulit karena memiliki manfaat yang
sangat komplit, dengan kandungan yang lebih lengkap sebagai pemutih
dan anti aging terbaik.
Manfaat aqua skin veniscy bio swiss ultracell: memutihkan dan
mencerahkan kulit, kulit menjadi lebih kencang, cerah merona dan lebih
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awet

muda,

memberikan

warna

tone

kulit,

mencegah

dan

menghilangkan timbulnya jerawat. Harga Rp. 1.300.000,-/ box (6 set).74
15. Esenseu White Biru Korea
Suntik putih Esenseu white biru asal Korea ini memiliki
kandungan ginseng gluthatione, yang sangat bagus sebagai anti oksida,
memperlancar regenerasi sel kulit dan menjadikan kulit kalian lebih
cepat putih dan tahan lama.
Esenseu white biru adalah produk kecantikan yang diyakini
memberikan solusi terbaik bagi yang menginginkan kulit putih lembab,
halus dan cantik seperti gadis Korea.
Cara Pemakaian : tiap satu minggu 1 kali injeksi intravena. Isi
Esenseu White Korea Box Biru: 6 vial, 6 ampul 2 ml, 6 ampul 5 m.
Harga Rp.1.100.000,-/ box.
16. Glutax 180000 Gk Italy
Glutax 180000 Gk mirna absolute white dengan dosis tertinggi
untuk kulit jauh lebih putih bersinar, tampak lebih muda belia, melawan
radikal bebas serta menjaga elastisitas kulit yang jauh lebih memukau
dari seri sebelumnya.
Isi Kemasan : 4 set untuk 4x pemakaian (1 set 2 vial dan 3 ampul).
Dosis: seminggu sekali secara rutin untuk hasil maksimal. Harga
Rp.1.100.000,-/ box.75
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17. Glutax 5gs 3rd Italy
Glutax 5gs 3rd gen advance dengan kandungan placenta selain
memutihkan juga membuat kulit kenyal dan awet muda, dengan
formulasi yang lebih sempurna membuatnya laris di pasaran. Manfaat
glutax 5gs 3rd gen advance: dapat memutihkan dan mencerahkan kulit,
membantu mempertahankan kelembaban kulit sehingga dapat terhindar
dari kulit kering, menghambat terjadinya penuaan dini (sebagai anti
aging), mengembalikan elastisitas kulit, sebagai Antioksidan.
Dosis glutax 5gs 3rd gen advance: seminggu sekali atau seminggu
dua kali. Harga Rp. 1.100.000,-/ box.

18. Whitening Oriental Platinum Taiwan
Pemutih Kulit kelas dunia banyak digunakan di klinik kecantikan
di Jepang, Taiwan, America dan Eropa digunakan hampir semua klinik
besar untuk suntik putih. Manfaat menghambat pigmentasi kulit yang
abnormal, dengan fungsi efektif whitening aktif, regenerasi vitamin E
untuk UVA ultraviolet pertahanan, untuk menghindari kerusakan
oxyradical.
Isi kemasan: 56 ampul untuk 8x infus. Dosis: seminggu sekali
metode infus intravena. Harga Rp. 9.500.000,-/ box.76
19. Complexion 12 Quattrox
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Complexion 12 original Korea di kembangkan dari berbagai
produk unggulan sehingga memiliki kemampuan lebih cepat dan
sempurna dalam meningkatkan dan mencerahkan warna kulit agar lebih
putih merata dalam jangka waktu yang sangat lama.
Isi kemasan: 4 set, sekali pemakaian 12 macam + (8 ampul dan 4
vial). Metode pemakaian via infus. Harga Rp.2.200.000,-/ box.
20. Kromosom Slc24a5 Inhibitor II
Berdasarkan temuan ini, Swiss Medical ilmuwan telah mengamati
gen SLC24A5 dan pada tahun 2005, mereka akhirnya menemukan
inhibitor gen SLC24A5. SetelahSLC24A5 Inhibitor telah dibuat menjadi
suntikan, yang dapat menghambat aktivitas gen SLC24A5, sehingga
mengurangi

aktivitas

melanosit,

mengurangi

sekresi

melanin,

menyediakan perawatan cepat, aman dan efektif whitening untuk
masyarakat umum.
Isi: 6 ampul 10cc SLC24A5 Inhibitor II. Dosis: 1 vial perhari, 1x
seminggu. Pemakaian: injeksi intramuscula, injeksi intravena, infus
intravena (rekomendasi). Harga Rp.18.750.000,-/box.77
21. Slc24a5 Inhibitor 3 Infus Whitening
Studi klinis ini mengungkapkan bahwa gen SLC24A5 bertindak
secara konsisten di seluruh spesies, yaitu lebih tinggi SLC24A5 gen
aktivitas meningkat jumlah melanosit, menyebabkan lebih tinggi sekresi
melanin.
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Dosis: SLC24A5 Inhibitor III atau SCF III dapat langsung disuntik
secara intramuskular/intravena, atau campuran dengan larutan garam
(kira-kira 100 ml), 15% u201330 menit menetes IV untuk meningkatkan
efektivitas. Satu botol sehari, dosis dapat ditingkatkan untuk mencapai
keinginan individu. Injeksi (IV atau IM) harus diberikan setiap hari oleh
profesional bersertifikat. Harus menghindari makanan seafood dan
mengkonsumsi alkohol selama pengobatan.
Mengandung: SLC24A5 Inhibitor III 1000 mcg 9 x 10 ml IM IV
dalam Grusonii Stem Cell 5000 mcg 3 x 10ml 2000 mcg IM IV Annona
untuk Stem Cell. Harga Rp.76.000.000,-/ box. 78

22. Rodotex Nano Hijau
Rodotex hijau atau yang akrab disebut rodotex nano adalah produk
suntik vitamin C atau suntik pencerah kulit yang berasal dari negara
jerman, yang mempunyai kadar vitamin C 1000 mg dan juga kolagen
sebanyak 500 mg disetiap ampulnya. Produk ini cocok untuk wanita atau
pria yang memasuki usia 25th keatas (25 tahun kebawah), dimana
produksi kolagen kulit mulai berkurang, sehingga mempengaruhi
kelembaban dan juga elastisitas kulit.
Isi kemasan rodetox nano hijau vitamin C kollagen: 10 ampul x 5
ml (untuk 10 kali treatment).
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Manfaat dan fungsi suntik rodotex nano hijau vitamin C kollagen:
mencegah masalah jerawat, meningkatkan vitalitas tubuh dan dapat
digunakan sebagai campuran produk suntik putih seperti tationil.
Dosis produk injeksi vitamin C kollagen nano hijau: suntik 1
ampul rodetox nano hijau vitamin C + kollagen pada intravena setiap
seminggu 2 kali secara rutin.79
23. Rodotex Orange
Disebut dengan rodotex orange atau merah sebenarnya berasal
dari warna box atau kemasan bagian luarnya, yang warna aslinya adalah
orange, namun dengan pencahayaan dan kualitas kamera yang
mengambil gambar produk tersebut terkadang warna boxnya terlihat
kemerahan. Mempunyai 1000mg vitamin C dan juga 675 mg kolagen
menjadikan produk ini diminati oleh kalangan wanita yang mempunyai
kulit kusam dan juga kering, dikarenakan memiliki kadar kolagen yang
cukup tinggi.
Isi kemasan rodetox orange: 10 ampuls x 5 ml/box (untuk 10 sesi
pemakaian).
Manfaat suntik vitamin C dan kollagen rodotex orange: dapat
dijadikan bahan campuran cocktail, mengecilkan pori-pori kulit, kollagen
untuk menambah kelembaban dan elastisitas kulit.
Dosis injeksi vitamin C kollagen rodetox orange: setiap seminggu
2 kali secara rutin.
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24. Cindella Whitening Injection 600 MG
Merupakan produk yang popular di Korea. Kebanyakan Klinik
Aesthetic menggunakan produk ini untuk proses pemutihan kulit
pasiennya. Cindella whitening ini dipercaya sangat berkesan memberikan
efek pemutihan pada kulit.
Packing 1 set Cindella Whitening: 10 Ampul cindella, 10 ampul
luthione 600 mg, 10 ampul vitamin C.
Manfaat kulit lebih cerah dan mengatasi pigmentasi, anti oksidan,
anti pigmentasi/freckles, anti bintik hitam/umur spot, menekan
pembentukan jerawat/noda/jerawat, minimalkan pori-pori yang besar dan
meningkatkan warna kulit lebih putih.80

25. Vitamin C
Salah satu cara yang sering ditempuh untuk mendapatkan warna
kulit yang lebih putih adalah dengan melakukan suntik vitamin C, yang
biasanya disertai dengan gluthatione. Padahal, pemberian vitamin C
melalui injeksi tanpa indikasi medis dan pengawasan dokter sangat tidak
disarankan. Tindakan ini dapat mengakibatkan berbagai efek samping
bagi tubuh.
Manfaat suntik vitamin C: mengurangkan kerutan pada kulit, kulit
lebih cerah, melambat proses penuan dan menghaluskan pori-pori pada
muka.
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Dosis dan cara penggunaan suntik vitamin C: seminggu 2 kali
secara rutin, selain bisa digunakan secara suntik bisa juga digunakan
sebagai obat luar bisa dicampurkan kedalam krim muka, lotion dan lulur.
Selain untuk memutihkan kulit, suntik vitamin C juga sering
dikatakan dapat membuat tubuh terasa segar, sebagai versi lebih kuat dari
minum suplemen vitamin C setiap hari. Padahal, sebagai komponen
mikronutrien, vitamin C hanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit.
Sisanya akan dibuang bersama zat lain dalam urine.81
Memang ada beberapa manfaat yang terbukti dari suntik vitamin C,
serta beberapa kondisi medis yang mengindikasikan bagi seseorang
untuk mendapatkan prosedur ini. Kondisi tersebut diantaranya seperti
gangguan perdarahan, defisiensi vitamin C, dan lain-lain.
Manfaat injeksi vitamin C dosis tinggi lainnya adalah sebagai salah
satu kombinasi terapi kanker, yang tentunya harus dilakukan sebagai
salah satu bagian dari rencana terapi di bawah pengawasan ketat dari
dokter.
3. Pandangan Hukum Islam Tentang Suntik Putih
Pada era yang modern ini dunia kecantikan makin berkembang
pesat dan menjadikan penampilan fisik yang kurang sempurna menurut
tingkatan kepuasan individu menjadi terlihat perfect sesuai yang di
inginkan sangatlah mudah dengan banyak metode-metode kecantikan yang
baru dan instant bahkan banyak dampak negative pun diilakukan demi
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menunjang penampilan, namun apakah itu di perbolehkan dalam Hukum
Islam, adapun metode yang bermunculan untuk mempercantik diri salah
satunya melakukan tining yakni mengubah warna kulit yang putih pucat
menjadi lebih coklat eksotis, bahkan ada juga yang mempunyai kulit
coklat ingin mempunyai kulit yang putih dengan cara suntik vitamin C dan
glutathione atau sering di sebut suntik putih, hal ini merupakan cara instan
untuk memutihkan kulit.
Menurut pandangan Islam suntik putih hukumnya haram bagi yang
melakukannya, karena perbuatan ini merupakan metode yang dapat
merubah warna kulit dari gelap ke putih secara instan dan juga ada efek
negative dari kandungan obat suntik putih tersebut. Oleh karna itu dapat
mengubah ciptaan allah dan lebih banyak mendatangkan kemudharatan
padahal allah menciptakan setiap hambanya dengan kelebihan dan
kekurangan masing-masing, karena setiap manusia tidak ada yang
sempurna kecuali yang menciptakannya yaitu Allah SWT.82
Beberapa cara yang digunakan di zaman sekarang ini misalnya
suntik putih. Membuat kulit putih ada dua keadaan83:
1. Mengubah warna kulit menjadi putih
Mengubah sementara atau mengubah selamanya. Jika mengubah
kulit putih untuk selamanya maka diharamkan. Misalnya dengan
suntik putih, itu salah satu mengubah ciptaan Allah maka diharamkan.
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2. Mengembalikan warna kulit menjadi putih
Kulitnya berubah karena suatu hal misalnya penyakit. Jika
mengubah menjadi putih sementara maka hukumnya boleh karena ini
tidak termasuk mengubah ciptaan Allah.
Islam menentang perbuatan yang berlebih-lebihan dalam berhias
sampai pada batas suatu sikap yang dapat merubah kodratnya dari lahir
seperti merubah warna kulit merupakan perbuatan mengubah ciptaan
Allah sudah dijelaskan didalam Al-Qur‟an dinilai apabila mengubah
ciptaan Allah itu sebagai salah satu ciptaan Allah merupakan ajakan
syaitan kepada pengikut-pengikutnya. Syaitan akan berkata kepada
pengikutnya itu sebagai berikut Q.S. An-Nisa‟(4) : 119



 الل  

“Sesungguhnya akan kami pengaruhi mereka itu sehingga mereka
mau mengubah ciptaan Allah.”84
Islam menganjurkan seorang istri untuk berdandan dan berhias
hanya untuk menarik perhatian suami. Namun hal itu dengan syarat dan
penjagaan sehingga dapat menolak bahaya yang akan timbul. Alat bahan
kandungan yang digunakan dalam kecantikan yang digunakan hendaklah
suci dan tidak mengandung najis. Alangkah baik nya jika tidak ada sikap
berlebihan serta melalaikan kewajiban.85
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waktu.86
Berhias yang dilakukan kaum wanita maupun pria yang berlebihlebihan merupakan hal dilaknat oleh Rasulullah SAW seperti mentato,
kikir gigi, dan operasi kecantikan lainnya hukumnya haram, seperti
tersebut dalam hadisnya :
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“Rasullullah SAW, melaknat perempuan yang mentato dan minta
ditato serta yang mengukir dan yang meminta dikikir giginya.” (H.R.
Bukhari dan Muslim)
Tato adalah memberi tanda pada muka dan kedua tangan dengan
warna biru dalam bentuk ukiran. Sebagian orang Arab, khususnya orangorang perempuan, mentato sebagian badannya. Bahkan, sebagian pengikut
agama membuatnya tato dalam bentuk persembahan daan lambanglambang agama mereka, misalnya orang Kristen melukis salib ditangannya
dan dada.

86
87

Ibid h.21
Imam An-Nawawi, Shahih Muslim, cet 4, Jilid 7, Darul Hadits, Kairo, 2001, h. 356.

Hadis yang telah disebutkan diatas dapat diketahui hukum operasi
kecantikan seperti yang terkenal sekarang karna perbuatan kebudayaan
badan dan syahwat, yakni kebudayaan barat materialistis, sehingga banyak
sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnya beratus
bahkan berjuta-juta untuk mengubah bentuk hidung, payudara, atau
lainnya. Semua ini termasuk yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya karena
didalamnya terkandung penyiksaan dan perubahan bentuk ciptaan Allah
tanpa ada sebab yang mengharuskan untuk berbuat demikian, melainkan
hanya untuk pemborosan dan hal-hal yang bersifat penampilan dan lebih
mengutamakan pada corak, bukan inti lebih mementingkan jasmani dari
pada rohani.88
Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang
kirannya dapat menjijikkan pandangan misalnya, karena ada daging
tambahan yang dapat menimbulkan penyakit secara perasaan ataupun
secara kejiwaan kalau daging lebih itu dibiarkan, maka waktu itu tidak
berdosa orang untuk berobat selama untuk tujuan demi mengilangkan
penyakit yang bersarang dan mengancam kehidupan. Allah tidak
menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran.
Perbuatan-perbuatan yang merusak ini dilakukan dengan menyiksa
dan menyakiti badan, yaitu dengan menusuk-nusukan jarum pada orang
yang ditato itu, semua itu menyebabkan laknat, baik yang mentato maupun
yang minta ditato. Dan yang disebut mengkikir gigi adalah merapikan dan

88

Syekh Muhammd Yusuf Qardhawi, Op Cit., h.119.

memendekan gigi, biasanya dilakukan oleh perempuan. Oleh karna itu
Rasulullah melaknat perempuan yang mengerjakan perbuatan ini (tukang
kikir). Jika ada laki-laki yang berbuat hal yang sama, maka akan mendapat
laknat dan juga diharamkannya seperti mengikir gigi, ialah menjarangkan
gigi.
Yang memperkuat permasalahan tersebut diatas adalah hadis
dilaknat orang yang menjarangkan giginya, mentato badannya, dan operasi
kecantikan supaya cantik seperti tersebut diatas. Selain itu kaum wanita
berada disalon untuk merias dirinya yaitu menipiskan alisnya. Menipiskan
alis adalah mencukur rambut alis mata yang ditinggikan atau disamakan
itu merupakan cara berhias yang berlebih-lebihan dan itu diharamkan.
Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, seperti hadis tersebut yang
diterangkan diatas.89
Mencukur alis baik yang meminta dicukur maupun yang
megerjakannya diharamkan karna identik bagi perempuan yang tidak
pandai bersyukur. Ulama mazhab Hambali berpendapat harusalah seizin
suaminya perempuan yang diperkenankan mencukur rambut dahinya,
mengukir, memberi cat merah (make up) dan meruncing ujung matanya
karna hal tersebut termasuk berhias.
Menurut Imam Nawawi dipertegas bahwa mencukur rambut
dahinya itu sama sekali tidak dibolehkan. Dan dibantahnya hal itu dengan
membawakan riwayat yang tersebut dalam Sunan Abu Daud yakni: bahwa
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yang disebut namishah (mencukur alis) sehingga tipis sekali. Dengan
demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulubulunya. Imam Thabari meriwayatkan dari istrinya Abu Ishak suatu ketika
dia pernah kerumah Aisyah, sedang istri Abu Ishak waktu itu masih gadis
jelita. Kemudian, dia bertanaya, “Bagaimana hukumnya perempuan yang
menghias mukanya untuk kepentingan suaminya?” Maka, jawab Aisyah, „
Hilangkanlah kejelekan yang ada padamu itu sedapat mungkin”.90
Termasuk perhisaaan wanita yang dilarang adalah menyambung
rambut baik dengan rambut sendiri maupun menggunkan rambut orang
lain, rambut hewan maupun yang lainnya.91 Imam Bukhori meriwayatkan
dari jalan Aisyah, Asma‟, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah
sebagai berikut :

ِ ْ اطمةَ عن أ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ت
َ َْسَاء بِْن
ْ َ َ ََحدَّثَنَا أ ََد ُم َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن ى َشام بْ ِن ُع ْرَوَة َع ْن إ ْمَرأَتو ف
92 ِ
ِ أَِِب ب ْك ٍر قَالَت لَعن رسور اللِ صلَّى الل علَي ِو وسلَّم الْو
َاصلَةَ َوالْ ُم ْستَ ْوصلَة
َ
ُْ ُ َ َ َ ْ
َ َ ََ َْ ُ َ
Dia berkata: “Telah menceritakan pada kami Adam telah
menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Hisyam bin‟Urwah dari isterinya,
Fatimah dari Asma‟ binti Abu Bakar dia berkata; Nabi SAW melaknat
orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung
rambutnya.”(H.R. Bukhori)
Maka dapat disimpulkan bahwa mentato, mengkikir gigi, operasi
kecantikan, menyambung rambut dan melakukan suntik putih (whitening
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injection) sama hal nya melakukan perbuatan yang berubah bentuk ciptaan
Allah dan Rasulullah melaknat perempuan mau lelaki yang melakukannya.
Mengenai hukum mendirikan rumah perawatan Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung hukumnya boleh karna dilihat dari niat
baiknya untuk mendapatkan penghasilan, asalkan cara menjalankan rumah
perawatan tersebut dibenarkan syara‟.

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung
Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung adalah rumah
perawatan khusus perawatan yang menyediakan suntik putih yang bermacam
jenis treatment sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Rumah perawatan
ini dibuka sejak 13 mei 2016, yang beralamatkan di jl. Soekarno Hatta Puspa
Jaya

Blok

E.5

Rajabasa

kota

Bandar

Lampung.

Dengan

melihat

perkembangan zaman pemilik berinisiatif membuka Home Treatment
Glowbeauty karena pada waktu itu lagi booming mengenai suntik putih itu
sebab rumah perawatan itu dibuka dan juga pemilik memang menguasai
dibidang estetika tersebut. Tidak hanya itu juga pemilik mempromosikan
rumah perawatannya ini melalui media sosial dikarnakan rumah perawatan ini
tidak strategis karena berada tidak tepat di pinggir jalan itu sebab pemilik
memilih sarana media sosial instagram untuk mempromosikan rumah
perawatan teersebut. Nama akun instagram rumah perawatan tersebut yaitu
@suntikputih.id, maksud dari pembuatan akun instagram tersebut agar
masyarakat diluar sana mengetahui dan mengenal pelayanan rumah perawatan
suntik putih yang baru dibuka ini. Karna itu sampai sekarang rumah perawatan
ini sudah banyak orang mengetahuinya dan sudah banyak yang melakukan
treatment disini bahkan banyak orang dari luar kota melakukan order obat
suntik putih tersebut dan melakukan injeksi pada dokter pribadi karena sangat
tidak munkin karyawan atau saya mengunjungi customer yang jauh seperti itu,

itu sebab mereka yang berada diluar kota hanya order jenis obat suntiknya
saja. Menurut pemilik ia termotivasi memberikan nama Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung dikarnakan glow memiliki arti berkilau
sedangkan beauty memiliki arti cantik jadi arti dari sebuah nama rumah
perawatan Glowbeauty adalah cantik berkilau.93 Dengan harapan para wanita
yang melakukan treatment sesuai dengan step yang tertera disini terwujud
memiliki kulit yang putih bersih berkilau sesuai namanya. Home Treatment
Glowbeauty memiliki visi misi yang tidak lain untuk mempermudah para
wanita khususnya yang ada di Bandar Lampung untuk melakukan sebuah
treatment kecantikan agar tetap tampil bak wanita masa kini yang
menampilkan warna kulit putih bersih yang diidamkan wanita lain diluar sana
dengan harga yang terjangkau dengan pelayanan yang diinginkan sesuai
kebutuhan dan sesuai dengan harga yang ditawarkan, rumah perawatan
mengutamakan kepuasaan pelanggannya .
B. Pelayanan yang diberikan Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung
Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung hanya menawarkan
perawatan khusus suntik putih (whitening injection). Home treatment hanya
menyediakan beberapa paket suntik putih diantaranya suntik putih dengan
menggunakan vitamin C dan glutatione. Adapun perbedaannya ialah vitamin
C yang disuntikan ke pasien tidak membuat kulit tubuh menjadi putih akan
tetapi mencerahkan kulit dari kulit gelap yang sebelumnya dan juga dengan
menggunakan glutatione ini bisa membuat kulit tampak putih dalam
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melakukan treatment suntik putih 10 kali treatment baru terlihat kulit nampak
putih dan harus melakukannya rutin per 1 minggu 2 kali injeksi.94
Walaupun harus berhubungan langsung dengan jarum suntik itu tidak
mengurungkan niat para wanita yang ingin melakukan suntik putih di Home
Treatment GlowBeauty mereka mempunyai alasan yang sama yakni ingin
menunjang penampilan dengan cara melakukan suntik putih mereka
beranggapan jika seseorang memiliki kulit yang putih bersih akan terlihat
percaya diri dalam berpenampilan serta ada rasa kepuasaan tersendiri.95
Adapun beberapa treatment yang ditawarkan Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung dalam suntik putih (whitening injection) beserta
harganya sebagai berikut:
Tabel 1
Jenis dan Harga suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty
Bandar Lampung sebagai berikut:

No

Jenis obat suntik putih

Harga

Treatment

1

Glutax 23000gk DNA
Glutokines
Glutax 5000GF Micro
Forte
Glutax DNA Ultra
Synchronize
Glutax 2000GS
Recombined
Glutax 5GS Xcellent
Ultra Whitening (Italy)
Glutax 8000GZ Micro

Rp. 785.000-,/box

4x treatment, 1x
suntik putih/minggu.
4x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
1x/minggu

2
3
4
5
6

94

Rp. 750.000/box
Rp. 930.000/box
Rp. 780.000/box
Rp. 950.000/box
Rp. 875.000/box

4 kali suntik putih /
1x seminggu.
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7
8
9
10
11

Glutax 9GX Xcellent
Contengono EGF
Glutax
600GS
Ultrafiltration
Glutax
Pro
Q10
Platinum (Italy)
Glutax 500GS White
Reverse Original
Glutax Gold Velocity

Rp. 1.100.000/box
Rp. 750.000/box
Rp. 820.000/box
Rp. 750.000/box
Rp. 780.000/box

12

Glutax 200GS Diamond Rp. 660.000/box
Bright

13

Glutax 75GS Nano Pro
Cell (Italy)
Glutax 35GS Nano Pro
VGP (Italy)
Glutax
15G
Nano
Revitalise-sd (Italy)
Glutax 12G AdvancedHD (Italy)
Glutax
9G
EGF
Original GMP (Italy)
Glutax 5GS Micro
Cellular
Ultra
Whitening
Glutax 3GS Advance

14
15
16
17
18

19
20

Rp. 820.000/box
Rp. 1.100.000/box
Rp. 775.000/box
Rp. 620.000/box
Rp. 750.000/box
Rp. 950.000/box

Rp. 500.000/box

22

Glutax 5G Original Rp.550.000/box
GMP
Glutax 3G Glutathione Rp. 500.000/box
3000MG
Rodetox Nano Hijau
Rp. 170.000/box

23

Rodetox Orange

24

Cindella
Whitening Rp. 1.950.000/box
Injection 600MG
Vitamin C
Rp. 150.000/box

21

25

Rp.170.000/box

Sumber: Home treatment GlowBeauty

6x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
6x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
6x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
6x treatment, 1x
suntik putih/minggu
6x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 2x
suntik putih/minggu
5x treatment, 2x
suntik putih/minggu
10x treatment, 1x
suntik putih/minggu
5x treatment, 2 x
suntik putih/minggu

Beberapa rangkaian treatment yang ditawarkan Home Treatment
Glowbeauty diatas merupakan produk best seller yang paling diminati para
wanita. Apabila ingin melakukan treatment suntik putih yang efeknya dapat
memutihkan kulit atau mencerahkan kulit dengan treatment ini harus
dilakukan rajin dan teratur. Paling tidak seminggu sekali melakukan injek,
baru terlihat hasil maksimalnya. Jangan lupa setiap bulan sekali lakukan
maintenance. Biasanya dengan 5 kali injek hasilnya sudah terlihat lebih putih
dari sebelumnya, dan yang dasarnya memiliki pigmen bewarna gelap bisa
melakukan 10 kali injek kemudian baru terlihat perubahan warna kulit akan
terlihat putih.96
C. Sistem Upah dan Tata cara Pelaksanaan Suntik Putih pada Home
treatment Glowbeauty bandar Lampung
Dalam bermuamalah setiap manusia tidak pernah terlepas dari bantuan
orang lain, dengan demikian juga praktik pemberian upah di Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung. Dalam kegiatan upah-mengupah akan ada dua
belah pihak yang terlibat yakni pemilik Home Treatment dengan penyewa jasa
suntik putih.
Dalam permasalahan ini perusahaan maupun pekerjaan yang lainnya
memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan upah-mengupah perusahaan dan
pekerjaan yang lainnya. Maka dari itu yang akan dibahas dari skripsi ini yakni
bagaimana tinjauan hukum islam tentang sistem upah suntik putih (whitening
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injection) pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung, dan dimana
rumah perawatan ini sudah tersistem dalam pengupahannya.
Setiap melakukan treatment suntik putih memiliki harga tertentu sesuai
kebutuhan yang diinginkan. Suntik putih menggunakan vitamin C tidak
membuat kulit putih seutuhnya melainkan mecerahkan kulit. Selanjutnya
treatment suntik putih dengan menggunakan Glutatione membuat kulit
menjadi putih dengan melakukan treatment 1-2 kali injeksi dalam seminggu.
Upah yang diberikan dari suntik putih merupakan jasa dari setiap kali
treatment. Treatment yang ditawarkan Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung dapat langsung dipilih sesuai kebutuhan kulit yang diinginkan
dengan kandungan yang berbeda-beda. Jika ingin langsung merasakan hasil
kulit putih maka gunakan kandungan yang lebih bagus tentunya dengan harga
yang lebih mahal dari harga obat suntik lainnya.
Tabel 2
Upah atau jasa suntik putih (whitening injection) yang ditawarkan Home
Treatment Glowbeauty Bandar Lampung:
No
1
2
3
4
5

6

Jenis obat suntik
putih
Glutax 23000gk
DNA Glutokines
Glutax 5000GF
Micro Forte
Glutax DNA Ultra
Synchronize
Glutax 2000GS
Recombined
Glutax 5GS Xcellent
Ultra Whitening
(Italy)
Glutax 8000GZ
Micro

Harga

Treatment

Rp.785.000

4x treatment

Rp.750.000
Rp. 930.000
Rp. 780.000
Rp. 950.000

Rp. 875.000

Upah/Jasa suntik

Rp.15.000/
treatment
4x treatment Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment
10x treatment Rp.15.000/
treatment
1x treatment Rp.15.000/
treatment
4x treatment

Rp.15.000/
treatment

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

Glutax 9GX Xcellent
Contengono EGF
Glutax 600GS
Ultrafiltration
Glutax Pro Q10
Platinum (Italy)
Glutax 500GS White
Reverse Original
Glutax Gold Velocity

Rp 1.100.000

6x treatment

Rp. 750.000

10x treatment

Rp. 820.000

6x treatment

Rp. 750.000

10x treatment

Rp. 780.000

10x treatment

Glutax 200GS
Diamond Bright
Glutax 75GS Nano
Pro Cell (Italy)
Glutax 35GS Nano
Pro VGP (Italy)
Glutax 15G Nano
Revitalise-sd (Italy)
Glutax 12G
Advanced-HD (Italy)
Glutax 9G EGF
Original GMP
(Italy)
Glutax 5GS Micro
Cellular Ultra
Whitening
Glutax 3GS Advance

Rp. 660.000

10x treatment

Rp. 820.000

10x treatment

Rp. 1.100.000

5x treatment

Rp. 775.000

5x treatment

Rp. 620.000

6x treatment

Rp. 750.000

5x treatment

Rp. 950.000

6x treatment

Rp. 500.000

6x treatment

Rp. 550.000

22

Glutax 5G Original
GMP
Glutax 3G
Glutathione 3000MG
Rodetox Nano Hijau

23

Rodetox Orange

Rp. 170.000

24

Cindella Whitening
Injection 600MG
Vitamin C

21

25

Rp. 500.000
Rp. 170.000

Rp. 1.950.000
Rp. 150.000

Sumber: Home treatment GlowBeauty

Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment
Rp.15.000/
treatment

Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment
10x treatment Rp.15.000/
treatment
5x treatment Rp.15.000/
treatment

Setiap treatment suntik putih (whitening injection) memiliki harga tertentu
sesuai dengan khasiat dan hasil yang diinginkan. Dalam tabel sudah tertera
jenis suntik putih (whitening injection) dengan berbagai kandungan dengan
harga yang berbeda-beda, dan hasil akhir yang berbeda pula. Pada umumnya,
suntik putih (whitening injection) dibandrol dengan harga minimal
Rp.150.000-, sampai Rp.1.950.000-, Maka upah yang diberikan dalam
penyuntikan obat suntik putih ini adalah Rp.15.000-,/treatment diluar harga
paketan. Apabila melakukan treatment dengan 1 paket yang kita pilih dengan
total 5 kali traetment maka upah dari suntik putih (whitening injection)
tersebut dikalikan dengan 5 kali treatment tersebut.97
Gaji atau upah karyawan yang melakukan penyuntikan kepada customer
sama seperti gaji para karyawan lainnya. Yang dimana Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung ini memiliki gaji pokok (UMR), uang makan,
uang transport dan bonus.Dan untuk menjadi karyawan tetap di Home
Treatment Glowbeauty Bandar Lampung harus memiliki keahlian di bidang
kesehatan.98
Adapun tata cara dalam suntik putih pada Home Treatment Glowbeauty
Bandar Lampung yaitu oleskan alkohol secukupnya pada intravena lalu
gunakan jarum suntik nomor 30 apabila menggunakan produk lebih dari satu
maka gunakan jarum nomor 27, gunakan dosis yang tepat. Posisikan jarum
sejajar 0,5 derajat. Kemudian lakukan aspirate dengan tehnik menarik pompa

97

Wawancara, Fatma Selaku Pemilik Home Treatment GlowBeauty, Bandar Lampun, 13
Januari 2019.
98
Wawancara, Fatma Selaku Pemilik Home Treatment Glowbeauty, Bandar Lampung, 13
Januari 2019

spuit untuk memastikan jarum suntik sudah masuk pada intravena yakni
pembuluh darah agar terhindar terjadinya darah yang ikut keluar maka
dilakukan secara perlahan. Setelah proses aspirate selesai langsung suntikkan
obat cairan pelan-pelan agar terhindar dari pecahnya pembuluh darah.99
Perlu diperhatikan sebelum melakukan treatment pastikan jika kondisi
tubuh sehat dalam keadaaatn fit untuk lebih amannya, dan sebelum melakukan
suntik putih talangkah baiknnya melakukan pengecekan tekanan darah dulu
sebelum melakukan treatment tersebut. Proses injeksi telah selesai dilakukan
disarankan banyak-banyak mengkonsumsi minum air putih dan janganlah teh
kopi apalagi minuman yang mengandung alkohol tinggi.

99

Wawancara, Tiara Selaku Karyawan Home Treatment Glowbeauty, Bandar Lampung,
13 januari 2019

BAB IV
ANALISIS DATA
A. Sistem Upah Suntik Putih pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung
dilapangan dengan melakukan wawancara pada objek yang diteliti maka hasil
tersebut akan dilaporkan pada skripsi BAB III, dan merujuk kepada BAB II
yakni landasan teori. Dari seorang mu‟ajjir oleh seorang musta‟jir upah
(ijarah) ialah suatu akad yang digunakan untuk mendapatkan manfaat (jasa)
yang jelas dengan cara mempertimbangkan keadilan dari berbagai aspek
kehidupan, agar nantinya terwujudnya hak tenaga kerja yang baik dalam
pandangan Islam.
Salah satu cara dalam mendapatkan penghasilan yakni dengan upahmengupah dengan cara memberikan jasa seperti suntik putih ini yang
dilakukan antara pemilik Home Treatment Glowbeauty dengan costomer yang
membutuhkan suntik putih.
Dasar hukum tentang ketenaga kerjaan UU No. 13 Tahun 2003 dalam
pasal 88 ayat (3) yang isinya adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak
pekerja berdasarkan asas keadilan menyebutkan :
1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas :
a. Upah minimum diatas berdasarkan wilayah provinsi atau
kabupaten atau kota
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.

2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan
kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak.
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapka oleh
Gubernur

dengan

memperhatikan

rekomendasi

dari

Dewan

Pengupahan Provinsi atau Bupati/Walikota.
4. Komponen serta pelaksaaan terhadap pencapaian kebutuhan hidup
yang layak sebagaimana dimaksut dalam ayat (2) diatur dengan
keputusan Menteri
Dilihat dari undang-undang diatas, telah jelas bahwa Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung sudah terpenuhinya syarat atas UU No. 13
Tahun 2003 dalam Pasal 88 Ayat (3) tersebut. Sudah jelas antara teori dan
sistem dari upah-mengupah pada Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung tidak dapat kesenjangan antara pemilik usaha dengan costumer.
Upah pekerja dari suntik putih pada home treatment ini mendapatkan
Rp.15.000/treatment diluar harga paketan obat suntik putih. contohnya jika
harga paketan obat suntik putih Rp.200.000,-dan akan melakukan 5 kali
treatment maka upah/jasa suntik putih dikalikan 10 kali treatment menjadi
Rp.150.000,- ditambah dengan harga paketan obat suntik putih total
keseluruhan Rp. 300.000,-.100
Didalam perjanjian kerja sudahlah menjadi kewajiban seorang untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut kemudian pekerjaan telah dikerjakan
maka pekerja berhak mendapatkan haknya berupa upah yang jelas sesuai
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dengan akad yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila syarat diatas
terlaksana maka tidak akan ada salah satu pihak manapun yang dirugikan baik
dari customer dan pihak pemilik usaha.
Setelah menganalisis data-data yang dikemukakan diatas maka dapat
dikatakan bahwa praktik upah suntik putih (whitening injection) pada Home
Treatment Glowbeauty Bandar Lampung dipandang dari segi tuntunan hukum
Islam maupun hukum positif sudahlah sesuai.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih pada Home
Treatment Glowbeauty Bandar Lampung
Dalam upah mengupah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah
formal dan informal tekadap timbul suatu masalah. Pekerjaan yang ada di
Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung merupakan pekerjaan yang
termasuk kedalam sektor formal dan informal. Dan ada undang-undang yang
mengaturnya didalamnya dan menjadi adat kebiasaan peraturan yang
diberlakukan di Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung ini.
Berdasarkan yang hasil temuaan yang ada dilapangan yang telah
dipaparkan BAB III dan merujuk pada BAB II tentang sistem pengupahan
haruslah diiringi dengan hukum upah-mengupah dalam Al-Qur‟an. Dan dapat
dijelaskan bahwa sistem pengupahan sudah sesuai dengan tuntunan hukum
Islam dan hukum positif yang ada di Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung. Terdapat didalam dalam QS. Thalaq (65): 66


“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah
kepada mereka upahnya”101
Maksud ayat diatas menjelaskan apabila seseorang telah memberikan
jasa seperti menyusukan anakmu maka segeralah berikanlah kepada mereka
upahnya tanpa menundanya. Ayat diatas juga menjelaskan maka segera
bayarlah upah pekerja setelah pekerjaan selesai. Sistem pengupahan di Home
Treatment Glowbeauty Bandar Lampung ini sudah terlaksana dengan baik
dimana pekerja sudah menerima hak yakni berupah upah setelah selesainya
pekerjaan tersebut.
Hadis Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan:
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ِ
)ف ُع ُرقَوُ (رواه عبدالل بن عمر
َ َجَرهُ قَ ْب َل أَ ْن ََِي
ْ أ ُْعطُوا اْألَجْي َر أ

Artinya: “berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum
keringatnya kering.” (HR. Abdullah bin Umar).
Pada hadist ini dapat disimpulkan bahwa kita harus membayar
pekerjaan sesegera mungkin sebelum keringatnya mengering. Dalam hal ni

pekerja di Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung telah mendapatkan
upah yang sesuai dengan landasan hukum Al-Qur‟an dan Hadis diatas yang
mana target pembayaran upah telah disepakati oleh mu‟ajjir dan musta‟jir.
Karena dalam pengerjaannya terdapat kejanggalan walau dalam sistem
pengupahannya sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam, menurut dia halal
atau tidaknya sudah jelas tidak halal, karena untuk bahasa nyambung dihadis
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saja sudah tertera bahwa mentato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan
gigi. Apalagi untuk konteks kekinian juga termasuk orang yang suntik putih
dilarang karena punya efek samping negatif untuk kesehatan dan dapat
merubah warna kulit tubuh. Saya saja tidak memakainya. Ujar mb sisi selaku
karyawan yang melakukan injeksi suntik putih. Ini berarti sistem upah dalam
hukum Islam yang dilakukan oleh Home Treatment Glowbeauty serta
pegawai yang bekerja di rumah perawatan ini tidak sah.
Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya menjelaskan,
termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah mentato, mencabut bulu
alis, dan merenggangkan gigi. Untuk konteks kekinian juga termasuk orang
yang suntik putih dilarang karena punya efek samping negatif untuk
kesehatan dan dapat merubah warna kulit.
Islam melarang perbuatan yang berlebih-lebih dalam berhias sampai
batas yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah, bahwa
merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikutpengikutnya, di mana akan berkata kepada pengikutnya itu sebagai berikut
terdapat pada Q.S.An-Nisa‟ (4): 119103



ِ الل  

“Sungguh akan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mau
merubah ciptaan Allah”.
Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mentato, mencabut
bulu alis, dan merenggangkan gigi. Untuk konteks kekinian juga termasuk
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orang yang suntik putih dilarang karena punya efek samping negatif adalah hal
yang dilarang atau tidak diperolehkan terdapat didalam hadis Imam Bukhari
meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma‟ , Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar dan Abu
Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Melaknat perempuan yang berhias berlebihlebihan seperti melakukan suntik putih yang dimana treatment tersebut
mempunyai dampak negatif bagi kesehatan dan kelebihannya hanya membuat
kulit terlihat putih. Akan tetapi perbuatan tersebut apabila tujuannnya untuk
kesehatan tidaklah masalah, namun malah sebaliknya akan berdampak negatif
pada kesehatan maka Allah melarang perbuatan tersebut.
Dilihat dari tuntunan hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an menggunakan
istilah ma‟ruf kebajikan dan munkar untuk kebatilan. Maru‟f adalah sesuatu
yang diketahui oleh manusia bahwa itu disenangi oleh Tuhan, baik itu perkara
wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan
jama‟ah, didalamnya 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 Abdul Kalam Azad, Ma‟ruf adalah apa yang disepakai semua
pihak. Sedangkan munkar berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua
pihak Al-Quran telah menggunakan istilah ini teristimewa karena apapun
perbedaan yang ada dikalangan 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 dimana-mana dan duniapun akan binasa.”
Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3); 104)104

         
     
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tugas
itu merupakan fardhu kifayah dan bukan fardhu ain‟. Sebab Allah berfirman:
“Hendaklah ada diantara kalian segolongan umat”, dan tidak difirmankan
“jadilah setiap orang diantara kalian yang menyuruh kepada 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.
Telah dijelaskan ayat Al-Qur‟an dan Hadis diatas bahwa Rasullullah
SAW melaknat orang-orang yang mengubah ciptaannya dalam konteks
kekinian ini membahas tentang suntik putih yang mana melakukan
penyuntikan (pegawai) kepada orang yang minta disuntik putih. Dalam
pembahasan ini saya membahas tentang suntik putih yang mana obat suntikan
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tersebut disuntikan kepada pasien dengan mengunakan jarum yang paling
tipis, kemudian lakukan aspirate terlebih dahulu dengan menarik pompa spui
secara perlahan. Aspirate merupakan teknik menarik pompa spuit yang
bertujuan untuk melihat apa jarum suntik sudah benar-benar masuk dengan
sempurna pada pembuluh darah kita, karena kita akan disuntikkan jarum ke
Intra Vena, akan ada darah yang masuk sedikit ke dalam spuit dan itu sudah
benar, setelah proses aspirate selesai, bisa langsung menyuntikkan obatnya.
Setelah melakukan semua step di atas, lanjutkanlah dengan memasukkan
cairan pelan-pelan untuk menghindari pecahnya pembuluh darah kita. Cara
injeksi ini secara tidak langsung sudah menyakiti diri sendiri apalagi dengan
tujuan yang berlebih-lebihan mengubah warna kulit gelap menjadi putih
bersih.
Berdasarkan penjelasan dari analisis di atas dapat disimpulkan sistem
pengupahan yang terjadi di Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung
tersebut tidak dibenarkan dari segi tuntunan hukum Islam yang berkaitan
dengan pembahasan, karena suntik putih (whitening injection) hukumnya
haram, dan menurut tuntunan fiqh mu‟amalah sudah jelas apabila dalam
bermu‟amalah atau jual beli barang yang digunakan harus halal. Sedangkan
pekerjaan suntik putih (whitening injection) ini sebagian besar bahannya
adalah zat-zat yang mengandung glutatione yang mana dalam ranah medis,
obat ini sebenernya digunakan untuk mengurangi efek samping kemoterapi
pada pasien kanker. Secara teoritis, glutatione ini dapat berikatan dengan
enzim tirosenase pada sel melanosit dan menghambat proses melanogenesis.

Maka tentu bagi para wanita adalah hal ini dapat memutihkan kulit. Merujuk
dari kemaslahatannya lebih banyak efek negatifnya bagi kesehatan hukumnya
haram, maka upah dalam suntik putih (whitening injection) juga haram.
Walaupun sistem pengupahannya di Home Treatment Glowbeauty Bandar
Lampung ini sudah memenuhi syarat yang ada dan merujuk pada undangundang yang telah ditetapkan dan dari segi pandangan hukum Islam tidak
memenuhi syarat maka sistem pengupahan tidak boleh dilakukan. Dalam
fikih muamalah mengenai upah-mengupah dalam upah-mengupah dituntut
haruslah jelas dalam membayarnya dan berdasarkan barang dan jasanya harus
halalkan. Karena dalam sistem pengupahan suntik putih ini barang yang
diguna tidaklah dihalalkan maka hasil upah yang didapat pun tidak sah dalam
hukum Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan laporan analisis pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh
suatu kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah. Berikut kesimpulan
dapat diuraikan:
1. Sistem pengupahan suntik putih (whitening injection) di Home Treatment
Glowbeauty Bandar Lampung merupakan sistem upah-mengupah yang
tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena didalam pelaksanaan
sistem upah suntik putih ini didalamnya terdapat barang yang tidak halal.
2. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud dan Abu Hurairah bahwa
“Rasulullah S.A.W. melaknat wanita yang telah mengubah ciptaan Allah
yakni dalam konteks kekinian suntik putih (whitening injection) dapat
merubah kulit yang sebelumnya gelap menjadi putih bersih ini perbuatan
dilarang karena ada efek negatif bagi kesehatan yakni penggunaan dalam
waktu panjang dapat mengakibatkan pusing, mual, insomnia bahkan
mengganggu fungsi kerja ginjal yang mengakibatkan gagal ginjal. Dan
tidak jarang pula yang melakukan suntik putih ini gagal justru ada yang
mengalami kulit tubuhnya gatal-gatal dan putih yang tidak merata
dikarenakan sistem imun tubuh seorang berbeda-beda yang membuat kulit
tubuh mengalami alergi akibat bahan-bahan kimia yang terkandung dalam
zat-zat kimia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ini adalah

kegiatan yang merusak atau merugikan diri sendiri, dan Allah sangat
membenci umat-Nya yang merusak dirinya sendiri.
B. Saran
Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka diberikan saran
sebagai berikut:
1. Dalam sistem upah-mengupah ini disarankan untuk lebih selektif dalam
mencari pekerjaan haruslah merujuk pada konsep hukum Islam.
2. Baik pekerja maupun karyawan bahkan pelanggan seharusnya memikirkan
terlebih dahulu untuk melakukan tindakan harus dipertimbangkan dampak
positif dan negatif untuk kedepannya. Karena pekerjaan yang tidak sesuai
konsep Islam akan mendapat dosa dan dari segi kesehatan suntik putih ini
juga mempunyai efek samping.
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Daftar Pertanyaan Wawancara Praktik Upah Suntik Putih
1. Sejak kapan Home Treatment Glowbeauty didirikan?
2. Apakah alasan anda memberikan nama Home Treatment tersebut?
3. Bagaimana supaya masyarakat diluar mengetahui adanya Home Treatment
baru tersebut?
4. Apasajakah jenis perawatan yang ditawarkan Home Treatment tersebut?
5. Mengapa para customer ingin melakukan treatment suntik putih tersebut?
6. Berapa kisaran harga obat suntik putih tersebut?
7. Adakah efek samping dari suntik putih tersebut?
8. Bagaimana tata cara penyuntikkan obat suntik putih tersebut?
9. Bagaimana sistem pengupahan dalam treatment suntik putih tersebut?
10. Apakah anda mengetahui hukum Islam terhadap praktik upah suntik putih
tersebut?

Proses injeksi memasukan cairan obat suntik putih

Proses injeksi obat suntik putih

Before after suntik putih

Before after suntik putih

Before after suntik putih

Before after suntik putih

Produk paket suntik putih Glutax 75 GS

Produk paket suntik putih Glutax 180000 GR

Produk paket suntik putih vitamin C

Produk paket suntik putih vitamin C rodotex orange

Sumber : Home Treatment Glowbeauty

