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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhuk berakal, yang dalam kehidupannya

berperan sebagai makhluk individu dan juga sosial yang juga mengandung

arti tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi

hajat hidupnya. Salah satu wujud hubungan saling membutuhkan ini adalah

ta awun, yaitu tolong-menolong atau kerjasama. Ta awun merupakan

hubungan timbal balik antara individu dan kelompok masyarakat. Dengan

adanya ta’awun tiap individu muslim dibebani untuk berusaha atau berikhtiar

dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan cara yang

dibenarkan oleh agama, dalam arti tidak menyimpang dari ketentuan syari’at

islam. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai

berikut :

(#qçRur$yè s?ur’n? tãÎhŽ É9ø9$#3“uqø) G9$#ur(Ÿw ur(#qçRur$yè s?’ n? tãÉOøO M} $#Èbº urô‰ãè ø9$# ur4…..ÇËÈ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah .(Qs. Al
Maidah : 2)

Syari’at islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, selain mengatur

hubungan manusia dengan khaliknya atau sering disebut ibadah, juga

mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut

mu amalah (Ahmad Azhar Basyir 2004 : 7).



Dalam penerapan sehari-hari hubungan antara sesama manusia sebagai

manifestasi mu amalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang

memberi manfaat dengan cara yang ditentukan kaidah hukum islam. Seperti :

jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan

bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya (Sulaiman Rasjid 1994 : 278).

Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan lapangan pekerjaan

semakin meningkat, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan baru semakin

diperlukan. Dan dalam kegiatan ekonomi secara riil menunjukkan bahwa ada

dua kelompok masyarakat yang harus bekerja sama (ber-ta awun) untuk

mencapai produktifitas yang memuaskan yaitu orang yang memiliki modal

namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dan orang yang

mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak

memiliki atau kekurangan modal usaha. Apabila kedua kelompok masyarakat

ini bersatu dan saling tolong menolong (ta awun) maka akan terjalin

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, untuk tetap survive manusia

sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja

sendiri, melainkan harus bekerjasama (ta awun) dengan orang lain. Dan

disinilah urgensi mu’amalah dalam kehidupan yang merupakan “aturan main”

dalam ta’awun untuk usaha pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

Sehubungan dengan hal ini hukum ekonomi islam (mu amalah) sudah

merespon kenyataan tersebut, dengan menawarkan beberapa konsep

diantaranya adalah “ijarah” yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan



kontrak (sewa  menyewa), (Syamsudien Ahmad Ibnu Qoudir IX : 57)

sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (al-arad),

hewan tunggangan (ad-dawab), atau berupa jasa / perburuhan (al- amal).

Demikian halnya yang terjadi pada perusahaan PT. BATIK DANAR

HADI SOLO, yang menjadi obyek penelitian ini. Di dalam menjalankan

usahanya di bidang penjualan batik, ada kerjasama (ta awun) antara

pengusaha dengan karyawannya. Adapun kerjasama yang terjadi disini adalah

Ijarah. Khususnya ijarah al- amal yaitu sewa-menyewa jasa, upah-mengupah

atau perburuhan.

Pada kenyataannya dalam praktik pengupahan di perusahaan ini sering

menimbulkan “komplain” di kalangan karyawan. Bahwa dalam bidang

perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja

biasanya berpokok pangkal pada adanya perasaan kurang puas, yaitu

pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah

baik dan bakal diterima oleh para pekerja, namun karena pekerja-pekerja

yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-

beda, maka akibatnya respon terhadap kebijaksanaan yang diberikan oleh

pengusaha itu menjadi tidak sama. Pekerja yang merasa puas akan tetap

bekerja dan semakin bergairah, sedangkan bagi pekerja yang tidak puas akan

menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-

perselisihan.



Menurut Zaeni Asyhadie bahwa yang menjadi pokok pangkal

kekurangpuasan itu, umunnya berkisar pada masalah-masalah : (Hardijain

2003 : 109-128)

1. Pengupahan

2. Jaminan sosial

3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang

sesuai kepribadian.

4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang

sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban.

5. Adanya masalah pribadi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk

meneliti permasalahan ini lebih jauh. Sehingga diharapkan dapat dilakukan

usaha perbaikan dan pembenahan. Terkait dengan basis keilmuan penyusun

yakni tentang hukum Islam (muamalat) maka dalam penelitian ini penyusun

membatasi masalah tersebut diatas yakni, bagaimanakah pandangan hukum

Islam (mu amalat) terhadap transaksi kontrak kerja di PT. Batik Danar Hadi

Solo, meliputi tentang esensi hak dan kewajiban yang ada, kebijakan jam

kerja, standar gaji, serta apakah ada unsur keadilan dalam transaksi kontrak

kerja tersebut.

B. Penegasan Istilah



Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian

dan masalah yang dikaji menjadi jelas, maka penulis akan menjelaskan

beberapa istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Perintah Allah SWT dan Rosulullah SAW yang

berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang bertindak) baik yang

berupa memberi beban (Taklifi) maupun Wadh I (Menurut letak

kejadian) yang diambil dari dalil dalil dengan metode Ushul Fiqih

(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 38).

2. Tenaga kerja : Orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 927).

3. Perjanjian kerja : Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan

dimana seseorang lain atau lebih (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 248)

4. Batik Danar Hadi : Perusahaan usaha home industry yang mempunyai

produksi utama berupa batik tulis yang menjadi obyek penelitian

penulis yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 164 Solo.

Jadi dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja yang meliputi : hak dan

kewajiban antara perusahaan dan karyawan, kebijakan jam kerja, dan

ketentuan besaran upah, ditinjau dari hukum islam.

C. Perumusan Masalah



Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah

dikemukakan, penyusun mengidentifikasikan persoalan-persoalan pokok

yang akan menjadi bahan bahasan dalam penelitian ini.

Adapun pokok – pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban antara

perusahaan dengan karyawan, kebijakan jam kerja, dan ketentuan besarnya

upah di PT. Batik Danar Hadi Solo?

D. Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan

kewajiban antara perusahaan dan karyawan, kebijakan jam kerja, dan

ketentuan besaran upah di PT. Batik Danar Hadi Solo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan

pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama bidang kajian fiqh

mu’amalat yang membahas masalah perburuhan (ijarah al amal)

2. Sebagai saran dan masukan bagi pihak manajemen PT. Batik Danar Hadi

Solo untuk kepentingan praktis yakni 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

dengan tinjauan yang lain.

F. Metode Penelitian

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menentukan,

memutuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah masalah dalam

suatu penelitian dan 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 kelokasi

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. Sedangkan yang dimaksud

dengan penelitian kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang

mengahasilkan data diskritif, yaitu ada yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan, dan prilaku nyata.



2. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil dilokasi PT. BATIK DANAR HADI Solo

yang terletak di Jl. Dr. Radjiman No 164 Solo tepat samping Plaza Matahari

Singosaren

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

mengumpulkan data tertulis juga melalui pengamatan pengamatan

yang terjadi dengan wawancara, serta tulisan tulisan yang berkaitan

obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaituberupa buku buku

dan dokumen dokumen yang berisi tentang perjanjian kerja.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini agar diperoleh data

yang lengkap, tepat dan valid penyusun menggunakan metode adalah sebagai

berikut :



a. Dokumentasi

Yaitu metode untuk mencari data mengenai hal hal yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah notulen, rapat, dan sebagainya yang

berkaitan dengan obyek yang diteliti (Suharsini Arikunto, 1993 : 202)

b. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada

responden (Masri Singarimbun, 1989 : 192) 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 Ibu Siti

Harini selaku staff personalia dan Sdr. Suseno selaku karyawan personalia

PT. BATIK DANAR HADI Solo.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan

kondisi di lingungan PT. Batik Danar Hadi Solo, 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 PT. BATIK DANAR HADI Solo.

H. 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 fakta yang khusus atau peristiwa peristiwa

yang konkret kemudian dari fakta fakta tersebut ditarik generalisasi

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode deduktif adalah analisis

yang berpangkal dari pengatahuan yang bersifat umum, kemudian diambil

yang bersifat khusus.

I. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencari hasil hasil penelitian yang

berkaitan dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

TRANSAKSI KONTRAK KERJA DI PT. BATIK DANAR HADI SOLO di

Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta

memang belum ada yang mengangkat judul tersebut, namun ada skripsi yang

mirip dan tempat penelitian yang berbeda yaitu sebagai berikut :

1. Median Sirais Rosyid Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta membahas 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

2. Arya Yournalies Fakultas Syariah Univesitas Muhammadiyah Surakarta

membahas tentang perjanjian kerja para calon tenaga kerja dengan

perusahaan penyalur tenaga kerja PT. Tenaga Sejahtera Wirasta Cab.

Boyolali 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 penrimaan

atau kesepakatan atas permintaan pihak pertama.

J. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang baik mudah dipahami dan di

mengerti maka secara sistematis pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan

tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun perincian dari sistematika dari

pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, disini diuraikan latar belakang masalah,

pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas pandangan Hukum Islam mengenai transaksi

kontrak kerja sebagai pedoman umum dalam berpikir secara deduktif untuk

menilai kasus transaksi kontrak kerja di PT. Batik Danar Hadi Solo. Dalam

bab ini dibahas pengantar perburuhan dalam fiqih islam (ijarah al amal)  asas

asas muamalah, mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam ijarah al amal, jam

kerja dalam ijarah al amal, dan pelaksanaan pengupahan karyawan dalam

ijarah al amal.

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian mengenai transaksi kontrak

kerja di PT. Batik Danar Hadi Solo sebagai obyek yang akan dianalisis secara

deduktif dengan kaidah Hukum Islam. Dalam bab ini pembahasan meliputi



gambaran umum perusahaan, perjanjian kerja, dan pelaksanaan pengupahan

karyawan di perusahaan tersebut.

Bab keempat menjelaskan kajian atau analisis Hukum Islam terhadap

transaksi kontrak kerja di PT. Batik Danar Hadi Solo, meliputi tinjauan dari

segi Hak dan kewajiban, dari segi jam kerja, dan dari segi ketentuan upah.

Bab kelima Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran saran.


