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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Islam merupakan agama (ad-din) yang rahmatan lil ‘alamin, artinya 

agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan telah diatur 

dalam hukum Islam, sehingga Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia memiliki dua sisi hubungan yang tidak 

terpisahkan. Hubungan vertical, antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan 

horizontal, hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya (Abdul 

ghofur. 2010: 1) 

Dalam hubungan vertical telah diatur lebih secara terperinci dalam Al 

Qur’an maupun haditsnya. Sedangkan hubungan horizontal hanya diatur hal-hal 

pokok semata, sehingga selalu membutuhkan pemikiran dan pembaharuan guna 

menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Semakin hari, permasalahannya 

semakin kompleks, memungkinkan munculnya permasalahan yang baru. 

Permasalahan baru ini tentunya membutuhkan kajian-kajian yang mendalam guna 

menghasilkan produk hukum yang dapat menyelesaikan problem tersebut tanpa 

menyimpang dari ajaran pokok yang telah ada. 

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Karena itu maka timbullah kegiatan-kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, 

distribusi dan konsumsi. Seiring perkembangan jaman maka kebutuhan manusia 

semakin bertambah banyak pula. Dalam kehidupannya manusia harus bekerja 
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untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari berwirausaha sendiri sampai 

bekerja kepada orang lain. 

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyuruh manusia untuk bekerja keras dan 

menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akherat. Dalam surat At Taubah 

ayat 105: 

                      

                       

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

Selain itu dalam surat Al-Qashash ayat 77 juga disebutkan perintah 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan di dunia: 

                        

                        

      

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
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Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras dengan prinsip 

tidak melanggar ajaran islam. Sumber motivasi kerja berasal dari etos kerja kerja 

islami yang berdasarkan sistem keimanan. Sistem keimanan ini identik dengan 

sikap hidup dasar manusia (Ahmad Janan. 2004: 35). 

Kadang kala kita bekerja kepada orang lain atau sebagai tenaga kerja 

dalam sebuah perusahaan. Hubungan kerja antara pemilik perusahaan dengan 

tenaga kerja ini harus menimbulkan hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan. Jangan sampai salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, 

terutama tenaga kerja sebagai orang yang dipekerjakan.  

Di Indonesia hubungan pengusaha dengan tenaga kerja di atur dalam 

Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut 

diatur hal-hal mulai dari perekrutan tenaga kerja, hak dan kewajiban perusahaan 

dan tenaga kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya UU 

ini diharapkan mampu menjamin kesamaan hak dan kewajibannya dalam 

menjalankan hubungan pekerjaannya. 

Dalam Islam hubungan pengusaha dengan tenaga kerja dalam Islam 

termasuk transaksi ijarah. Yaitu: sewa menyewa, yang mana pengusaha menyewa 

jasa dari para tenaga kerjanya. Seorang pengusaha yang mempekerjakan orang 

lain untuk melakukan pekerjaan, maka orang tersebut memberikan upah atas 

pekerjaan orang tersebut (Musthafa. 2010: 145). Kegiatan saling menolong inilah 

yang menjadikan ijarah menjadi salah satu kegiatan muamalah yang banyak 

terjadi di masyarakat saat ini. 
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Agama Islam merupakan agama yang berkeyakinan dan hukum sebagai 

sebuah keyakinan, Islam merupakan rahmat kepada semua makhluk telah 

mengatur seluruh kehidupan. Maka semua tingkah laku manusia termasuk juga 

usahanya memenuhi kebutuhan hidup, yaitu ekonomi akan selalu dibimbing oleh 

peraturan dan keyakinan yang menghasilkan tatanan utuh dan menyeluruh. Suatu 

sistem yang sempurna dan paripurna, karena syari’at yang diwahyukan Allah 

mencakup keseluruhan aktifitas manusia sepanjang zaman dan segala tempat. 

Dalam hubungan ekonomi yang saling menguntungkan maka tidak ada 

hak dari salah satu pihak yang hilang, yang artinya masing-masing pihak 

menjalankan kegiatan ekonomi dengan melaksanakan segala macam 

kewajibannya secara seimbang. Begitu pula dalam kegiatan tenaga kerja, 

hubungan tolong menolong (ta’awun) ini haruslah dalam keadaan saling rela. 

Selain itu, harus jelas pula hak dan kewajiban yang disepakati di awal 

hubungan kontrak tersebut. Sehingga ketika menjalankan hubungan tersebut akan 

terjadi hubungan yang saling menguntungkan tanpa ada haknya yang berkurang. 

Koperasi Mahasiswa UMS saat ini memiliki enam unit usaha yaitu: unit 

toko, unit fotokopi, unit warung pos-telepon, unit rental, unit kantin dan unit 

simpan pinjam. Dari semua unit tersebut dikelola tiga orang manajer mahasiswa 

dan dua belas tenaga kerja profesional. Semua tenaga kerja Koperasi Mahasiswa 

UMS dipekerjakan dengan sistem kontrak dalam jangka selama satu tahun atau 

enam bulan. Walaupun ada tenaga kerja yang telah bekerja selama 8 tahun, namun 

masih menggunakan sistem kontrak tersebut. 
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Menurut undang-undang seharusnya KOPMA UMS mengangkat tenaga 

kerja yang telah bekerja lebih dari dua tahun menjadi tenaga kerja tanpa waktu 

tertentu. Namun melihat realitasnya, KOPMA UMS belum melaksanakan apa 

yang terdapat pada undang undang tersebut. 

Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi protes dari tenaga kerja ke pihak 

manajemen, bahkan melibatkan lembaga hukum BKBH UMS. Protes ini 

diselesaikan dengan diskusi cukup panjang, bahkan harus berakhir pada rapat 

anggota tahunan KOPMA UMS. Walaupun telah terjadi kesepatan namun 

dibeberapa hal tidak semua tuntutan tenaga kerja KOPMA UMS dapat dipenuhi. 

Beberapa hal yang mencuat dalam protes tersebut adalah sistem tentang 

ketenagakerjaan khususnya mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan 

dengan tenaga kerja yang berupa: sistem kontrak kerja tenaga kerja dan ketentuan 

upah di KOPMA UMS. 

Dan pada akhirnya penulis akan bermaksud untuk meneliti tentang 

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kontrak kerja KOPMA UMS. 

 

B. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian dan 

masalah yang akan dikaji, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Tinjauan 

Tinjau adalah datang dan pergi untuk melihat-lihat, memeriksa, 

menilik. Tinjauan berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat sesudah 
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menyelidiki, mempelajari dan memeriksa ( Bambang Marhijanto. 

1995:547 ) 

2. Hukum Islam 

Hukum berarti peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku 

setiap masyarakat tertentu; peraturan yang dibuat dan disepakati baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis ( Bambang Marhijanto. 1995:255 ) 

Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, 

berpedoman pada kitab suci Al Qur’an dan Al hadits. Yang merupakan 

agama rahmat bagi seluruh umat manusia. 

Sedangkan hukum Islam adalah peraturan-pertauran/perintah Allah 

SWT dan Rasulullah SAW guna mengatur dan sebagai pedoman hidup 

bagi umat manusia, yang tertuang dalam Al Qur’an, Al Hadits dan Ijtihad 

(Ahmad Azhar. 2000: 3). 

3. Tenaga kerja  

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja adalah pegawai, 

buruh pada perusahaan ( Bambang Marhijanto. 1995:314 ). Tenaga kerja 

biasa juga disebut dengan karyawan atau buruh. 

4. Perjanjian kerja  

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang 

atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan 
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pihak lain berjanjij untuk melakukan pekerjaan tersebut (Abdul 

ghafur.2010:130) 

5. KOPMA UMS 

KOPMA UMS adalah badan usaha yang termasuk dalam bentuk 

koperasi serba usaha yang didalamnya terdapat enam unit usaha, yaitu: 

unit simpan pinjam, unit kantin, unit toko, unit fotokopi, unit postel, dan 

unit rental.  

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun pokok – pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem kontrak kerja 

KOPMA UMS? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai, tujuan penelitian adalah sesuatu 

yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem 

kontrak kerja yang berlaku di KOPMA UMS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Sebagai sumbangan bagi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama bidang kajian fiqh 

mu’amalat yang membahas masalah ketenagakerjaan. 

2. Sebagai saran dan masukan bagi pengurus dan manajemen KOPMA UMS 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan manajerial untuk pengembangan 

perusahaan kedepan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berlaku. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian 

yang lain, yang sesuai dengan hasil peneliti sekarang. 

 

F. Metode Penelitian 

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menentukan, 

memutuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian. 

Selain itu, agar data data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan fleksibel 

diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Dilihat dari tempat penelitian, pendekatan yang digunakan ini termasuk 

jenis pendekatan lapangan (Fieldresearch) karena penulis langsung ke lokasi 

penelitian, dan ditinjau dari segi penerapannya termasuk penelitian deskriptif 

evaluatif yang bersifat kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala gejala lainnya, maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar 

dapat membantu didalam memperkuat data (Lukman hakim.2004:26). 
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Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif sebenarnya 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata 

dari obyek yang diamati (Lukman hakim.2004:296). 

2. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mahasiswa UMS yang terletak di 

Komplek Griya Mahasiswa UMS Jl. Ahmad yani Tromol pos 1, Kartasura, 

Surakarta 

3. Jenis data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu : 

a. Data Primer 

Yaitu sejumlah keterangan fakta yang secara langsung diperoleh dari 

lokasi penelitian. Data primer dalam memperoleh data dengan cara 

pengamatan-pengamatan dan wawancara. Adapun wawancara akan 

dilakukan dengan pengurus dan manajer. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu berupa buku-buku 

dan dokumen dokumen yang berisi tentang perjanjian kerja. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini agar diperoleh data yang 

lengkap, tepat dan valid penyusun menggunakan metode adalah sebagai 

berikut : 
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a. Dokumentasi 

Yaitu metode untuk mencari data mengenai hal hal yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah notulen, rapat, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan obyek yang diteliti (Arikunto. 2006: 231). 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada responden(Lukman hakim.2004: 201). Dalam 

wawancara penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, mengatur 

rencana wawancara, daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, 

membatasi aspek aspek dari masalah yang diteliti, penulis mengadakan 

wawancara dengan pengurus, manajer personalia dan tenaga kerja 

Koperasi Mahasiswa UMS. 

c. Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi sering diartikan sebagai metode pengumpulan data 

yang dilakukan denagn jalan mengamati dan mencatat secara sistematis 

atas fenomena yang diselidiki (Lukman hakim.2004:950). Observasi ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi di lingungan 

Koperasi Mahasiswa UMS, baik fisik atau non fisik misal peralatan kerja, 

alat transportasi, situasi kerja dan sebagainya. Observasi ini dilakukan 

penulis untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pelaksanaan 

perjanjian kerja di Koperasi Mahasiswa UMS. 
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5. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif melalui pendekatan induktif-deduktif. Metode induktif adalah 

analisis yang terangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa peristiwa yang 

konkret kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. Metode deduktif adalah analisis yang berpangkal 

dari pengatahuan yang bersifat umum, kemudian diambil yang bersifat 

khusus. Pada akhirnya akan dibandingkan antara teori tentang ijarah dengan 

kontrak kerja yang berlaku di KOPMA UMS. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan sistem tenaga kerja ada beberapa skripsi yang hampir sama dengan apa 

yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut : 

1. Median Sirais Rosyid dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta meneliti tentang Perjanjian kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 

dan hukum Islam tentang (studi analisa perbandingan). 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang perjanjian kerja ditinjau menurut 

UU No. 13 tahun 2003 dan ditinjau dari hukum Islam menyimpulkan bahwa 

dalam UU No.13 tahun 2003 menjelaskan adanya perjanjian kerja waktu 

tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan dalam hukum 

Islam tidak diatur adanya perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian waktu 

kerja tidak tertentu dan masa percobaan, karena dalam Islam kerja nyata 
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dimulai ketika tenaga kerja tersebut memulai melakukan pekerjaan 

sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja.  

Dalam kaitannya hak dan kewajiban, semua yang menjadi hak tenaga 

kerja merupakan kewajiban majikan, begitu juga sebaliknya apa yang 

menjadi kewajiban tenaga kerja merupakan hak majikan. 

2. Arya Yournalies Fakultas Syariah Univesitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan judul perjanjian kerja para calon tenaga kerja dengan perusahaan 

penyalur tenaga kerja PT. Tenaga Sejahtera Wirasta Cab. Boyolali. 

Pada penelitian ini lebih membahas tentang perjanjian kerja hingga 

berakhirnya perjanjian kerja Menurut Chairuman Pasaribu (1996 : 153) dalam 

prespektif Islam, perjanjian disebut akad yaitu perwujudan kehendak antara 

manusia satu dengan yang lain yang dinyatakan dalam sebuah kehendak 

(ijab) serta mendapatkan respon dari pihak lainnya (qabul) sebagai pernyataan 

penerimaan atau kesepakatan atas permintaan pihak pertama. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar mudah dipahami dan di mengerti maka penyusunan skripsi inin secara 

sistematis pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-

sub bab.  

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan, disini diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 



13 
 

 

BAB II. Berisi tentang landasan teori, berisi tentang uraian-uraian fiqh 

tentang ijarah dan hukum kontrak syari’ah. 

BAB III. Membahas Koperasi Mahasiswa UMS sebagai obyek yang akan 

dengan kaidah hukum Islam. Dalam bab ini pembahasan meliputi gambaran 

umum KOPMA UMS, sistem kontrak kerja dan ketentuan upah yang berlaku di 

KOPMA UMS. 

BAB IV. Menjelaskan kajian atau analisis Hukum Islam terhadap transaksi 

tenaga kerja di Koperasi Mahasiswa UMS, meliputi tinjauan dari segi kontrak 

kerja dan dari segi ketentuan upah. 

BAB V. Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran, daftar pustaka 

dan lampiran.  

 


