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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam 

meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata 

aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan 

merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. 

Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami 

tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.
1
 

Pandangan dalam Islam, fiqh muamalah juga sebagai sebuah disiplin 

ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut 

sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri 

pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia 

sangat berpengaruh dalam upaya perekayasaan fiqh muamalah sehingga ia 

dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan 

manusia sendiri. 

Ijarah dalam arti bahasanya adalah sewa, upah, jasa atau imbalan. 

Menurut istilah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa 

dalam batas tertentu dengan pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan. karena tujuan orang bekerja adalah untuk 

mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
1
  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta; PT RajaGravindo Persada, 2007, Hal.. VII - VIII.  
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hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan kepada pembersih makam 

akankah si pembersih makam cukup buat hidupnya.
2
  

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya 

perbolehan transaksi upah jasa dalam memenuhi kebutuhan akad ini pula 

yang disebut dengan ijarah, dalam konsep awalnya yang sederhana, akad 

ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada 

umumnya. Hal yang harus di perhatikan dalam akad ijarah yakni bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang ia 

nikmati. Manfaat itu sendiri bukan pada bendanya, benda bukanlah obyek 

akad ini, Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 

meskipun akad ijarah kadang-kadang mengaggap benda sebagai obyek dan 

sumber manfaat, bukan hanya akad ijarah itu tejadi pada manfaat suatu 

benda, tetapi akad ijarah bisa juga di samakan maknanya dengan upah- 

mengupah dalam masyarakat. 

Pembersih kuburan di tempat pemakaman umum (TPU) praciwaloyo 

terletak desa makamhaji, sangat memberikan kontribusi atas jasanya, hal ini 

memberikan nilai sosial yang sangat tinggi serta adanya peranan sistem 

ekonomi yang bertujuan kelangsungan hidup bagi masyarakat. Para 

masyarakat yang di berikan amanah dalam menjaga pemakaman juga 

memiliki peran penting, karena faktor ekonomi yang lemah dan lapangan 

kerja yang kurang, maka masyarakat memanfaatkan TPU Pracimaloyo 

                                                           
2
  M. Ali Hasan, dkk, Berbagai Macam transaksi dalam Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2003, Hal. 227-228. 
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terletak desa Makamhaji sebagai pekerjaan yang mengandalkan jasa tanpa 

harus mengeluarkan modal. 

Obervasi awal yang peneliti lakukan mendapati beberapa temuan 

terhadap pekerjaan jasa pembersihan makam di TPU Pracimoloyo 

Makamhaji, Kartasura. Adanya jasa pembersihan makam, terutama yang 

makin marak pada saat menjelang bulan puasa, lebaran, dan hari-hari 

tertentu yang dianggap sebagai hari yang tepat, menjadikan profesi 

pembersihan makan selalu ada. Ditinjau dari usia para pekerja, sebagain 

besar adalah mereka yang sudah berusia diatas 30 tahun, dengan tingkat 

pendidikan menengah kebawah. Fenomena ini dapat dijelaskan bahwa 

mereka yang bekerja sebagai jasa pembersih makam tidak memiliki 

keterampilan yang cukup. Selanjutnya fenomena lain yang peneliti temui 

mengenai sistem upah atau pendapat yang diterima. Sebagai profesi 

informal, jasa pembersih makam tidak mematok tarif tertentu dari sanak 

keluarga yang makamnya mereka rawat, rata-rata setiap makam yang 

dibersihkan mendapat upah 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah yang akan 

dibagi dengan jumlah tenaga yang membersihkan makam tersebut. Dari 

angka tersebut peneliti melihat bahwa upah yang diterima masih jauh dari 

standar upah kelayakan hidup minimal.  

Pada sisi lain dalam Islam disebutkan bahwa seorang pekerja layak 

mendapat upah yang layak, dari nominal tersebut (5.000 rupiah hingga 

20.000 rupiah) peneliti beranggapan bahwa upah yang diterima pada jasa 

pembersihan makam masih jauh dari layak. Berkaitan dengan hal tersebut, 
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peneliti beranggapan bahwa fenomena pemberian upah yang rendah tersebut 

layak untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dengan mengambil judul 

Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pembersihan makam 

menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) (Studi Kasus TPU 

Pracimaloyo Terletak Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah).  

 

B. Indentifikasi Masalah 

Fenomena adanya orang/ masarakat yang memiliki profesi sebagai 

pembersih makam, khususnya pada TPU Pracimoloyo, Desa Makam Haji, 

Kecamatan Karatasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, 

merupakan sebuah hal yang mudah ditemui di areal pemakaman hampir 

diseluruh tempat di Inonesia. Kaum pekerja informal ini tidak mendapat 

perlindungan baik berdasarkan peraturan perundangan negara, maupun 

berdasarkan hukum Islam. Pemberian upah yang dilakukan dari keluarga 

almarhum/ almarhumah lebih kepada pemberian seikhlasnya dengan tidak 

mempertimbangkan aspek kepantasan dan kelayakan, walaupun tidak 

menutup kemungkinan adanya sebagaian anggota/ kerabat almarhum/ 

almarumah memberikan nilai yang wajar. Adanya upah yang tidak layak, 

serta pemahamanan bahwa pada hukum Islam, terdapat Fatwa DNS, juga 

mengatur mengenai upah, serta belum dierapkannya hal tersebut pada upah 

pembersih makan merupakan permasalahan yang peneliti temukan. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah upah jasa pembersih 

makam TPU Pracimaloyo di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo telah sesuai menurut fatwa DSN (Dewan Syariah 

Nasional)?  

D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui upah jasa pembersih makam di TPU Pracimaloyo 

menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) terletak di desa Makamhaji, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.  

E. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi kalangan praktisi maupun akademis di antaranya:  

a. Bagi penulis, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan 

yang luas dalam mengetahui upah jasa pada pembersihan makam dalam 

pandangan hukum Islam. Serta melatih diri peneliti untuk 

menyampaikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di 

bangku perkuliahan.  

b. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran kalangan yang hendak melakukan penelitian 

selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana 

memberikan upah jasa kepada pembersih makam dalam pandangan 

islam.  
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c. Untuk mengetahui upah jasa pembersih makam di TPU Pracimaloyo 

menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). 

 

F. Kajian Pustaka  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri  beberapa 

penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa 

hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti :  

1. Teguh Triantoro (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 

2016), menulis skripsi yang berjudul “Sistem Upah Buruh Pada Pk. 

Rimba Sari Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sistem upah buruh pada PK. Rimba Sari Desa 

Panembangan, Cilongok dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Data diperoleh dari subyek penelitian seperti Direktur, Manajer, Wakil 

Manajer, Staff serta para buruh. Sedangkan dalam pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di PK. Rimba Sari Desa Panembangan 
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Kecamatan Cilongok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

sistem upah buruh pada PK. Rimba Sari menggunakan dua sistem upah, 

yaitu upah harian dan borongan. Upah yang diterima buruh juga telah 

sesuai dengan prinsip Islam, hal ini dapat dilihat dari PK. Rimba Sari 

yang memberikan upah sebesar Rp 1.375.000,- sampai Rp.1.750.000,- 

perbulan, hal tersebut telah sesuai dengan standar UMK Kabupaten 

Banyumas tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.350.000,-. Selain upah, PK. 

Rimba Sari juga memberikan tambahan berupa makan 2 (dua) kali 

sehari pada semua buruh. Waktu bekerja pada PK. Rimba Sari dimulai 

pukul 07.00-16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 09.00-09.30 dan 

12.00-13.00. Dan memberikan tunjangan berupa THR (Tunjangan Hari 

Raya) setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

Skripsi yang ditulis oleh Teguh Triantoro dengan penelitian ini 

mempunyai kesamaan yaitu tentang sistem pengupahan pekerja tetapi 

obyek penelitian berbeda. Sehingga hal ini menunjukan bahwa hasil 

penelitian yang diteliti masih orisinil atau tidak mengandung plagiat. 

2. Rahmi Arsih  (Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), Skripsi 

yang ditulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan 

Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kesimpulan penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat normative, 

yakni mengkaji system pengupahan berdasarkan hukum Islam. Teknik 
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pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah teknik acak 

terlapis (stratified random sampling), yaitu dengan membagi kelompok 

batik ke dalam setiap dusun, kemudian diambol secara acak dalam 

setiap dusunnya. Adapun metode analisa yang digunakan adalah cara 

berfikir deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat 

dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan kerja antara pengelola kelompok dan pengrajin batik telah 

sesuai dengan hukum islam, sebab hak dan kewajiban kedua belah 

pihak sudah diterapkan dengan baik. Berkaitan dengan system 

pengupahan, Islam telah mengaturnya dengan menggunakan tiga 

prinsip, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Prinsip 

keadilan mengandung makna kejelasan, transparan dan proporsional. 

Sistem pengupahan pengrajin batik dilaksanakan berdasarkan adat, 

sehingga nominal upah sudah dapat diperkirakan pengrajin, motif batik 

dan hasil akhir batik. Namun, upah pengrajin batik belum sesuai dengan 

prinsip kelayakan karena kebutuhan para pengrajin tidak tercukupi 

dengan baik. Disamping itu, upah yang diterima pengrajin juga tidak 

seimbang dengan waktu kerja yang sudah dicurahkan, yaitu mencapai 

168-180 jam setiap bulannya. Dari akumulasi waktu kerja tersebut, 

pengrajin hanya menerima upah berkisar antara Rp 160.000,- sampai 

Rp 600.000,-. Hal ini menunjukan bahwa penentuan upah tidak melihat 

aspek waktu kerja yang telah  dicurahkan antara pengrajin. Bahkan, 
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ketika terjadi kenaikan BBM, upah para pengrajin tidak turut 

mengalamai kenaikan padahal harga kebutuhan pokok mengalami 

kenaikan yang cukup drastis. Akibatnya, kebutuhan pengrajin dan 

keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, para 

pengelola kelompok batik juga tidak memberikan bonus atau tunjangan-

tunjangan lainnya kepada para pengrajin.  

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Arsih dengan penelitian ini mempunyai 

kesamaan yaitu tentang sistem pengupahan pekerja tetapi obyek 

penelitian berbeda. Sehingga hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian 

yang diteliti masih orisinil atau tidak mengandung plagiat.  

3. Nastiti Destiana (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2017), Skripsi yang ditulis berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di 

Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. 

Kesimpulan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji pelaksanaan 

upah juru kunci makam di desa Wonodadi dan mengkaji pandangan 

hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di desa Wonodadi. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Desa Wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa 

metode data yaitu wawancara dan observasi. Sumber data dalam 

penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah 

data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan 
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metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 

pelaksanaan upah juru kunci makam di desa Wonodadi antara juru 

kunci makam dan masyarakat Desa Wonodadi adalah pembayaran upah 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat Kepala Pekon Desa 

Wonodadi yaitu uang sebesar Rp. 30.000 atau Gabah kering seberat 

10kg. Tinjauaan hukum Islam tentang upah juru kunci makam di Desa 

Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah tidak 

sempurna, karena tidak ada kesesuaian dengan surat keterangan wajib 

kunci. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (ijarah) yaitu 

keridhaan pihak yang berakad, sehingga hukumnya tidak sempurna.  

Skripsi yang ditulis oleh Nastiti Destiana dengan penelitian ini 

mempunyai kesamaan yaitu tentang sistem upah pekerja makam. 

Namun, Tempat dan obyek penelitian berbeda. Sehingga hal ini 

menunjukan bahwa hasil penelitian yang diteliti masih orisinil atau 

tidak mengandung plagiat.  

 

G. Kerangka Teori  

1. Pengertian Ijarah  

Secara etimologis ijarah yakni sewa, upah, jasa atau imbalan. 

Menurut istilah dapat disimpulkan bahwa ijarah yakni disebut sewa 

menyewa antara kedua belah pihak dengan adanya akad. Akad sewa bisa 

berupa barang dan jasa. Sedangkan ijarah dapat di katakan dengan upah 
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jasa apabila penggunaan atas barang atau jasa dari manfaat yang akan di 

sewa.
3
 

Menurut terminologis  ijarah dapat di defenisikan yakni  akad 

pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu 

dengan  pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. 

Ijarah yang bersifat manfaat atas barang, seperti sewa rumah, sewa 

tanah, sewa mobil, sewa kost dsb.
4
 

Ijarah yang bersifat manfaat atas jasa atau pekerjaan, seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh atau karyawan/ pegawai pabrik, 

pegawai pemerintah (PNS), profesi guru atau dosen, dokter, akuntan dsb. 

Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa atas hak atas kekayaan 

intelektual (HaKI), seperti hak cipta, merek dagang, logo dan 

sebagainya.  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan Ijarah adalah akad sewa antara 

pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa atau antara pihak 

penyewa dengan pihak yang memberikan jasa sewa untuk 

mempertukarkan manfaat dan upah, baik manfaat barang maupun jasa.5 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur’an, Al-

Hadits, dan Ijma’. 

 

                                                           
3
  Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Bandung; Hikmah, 2010), Hal.. 145. 

4
  Ibid,. 

5
  Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000 
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a. Dasar Hukum dari Al-Qur’an 

1) QS. Al-Baqarah (2): 233 

 ٓ  َأْولََٰدَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا ٓ  آ  َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْستَ ْرِضُعو

 ٓ  َأنَّ ٱللََّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصير ٓ  آ  ٱللََّه َوٱْعَلُمو ٓ  َءاتَ ْيُتم بِٱْلَمْعُروِف َوٱت َُّقوا

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah 

(2): 233). 

 

2) QS. Al-Qashash (28): 26 

ا ق ال ت   اه م  د  ه ، ي آأ ب ت   إ ح  ر  ت أ ج  ي ر   إ ن   اس  ن   خ  ت   م  ر  ت أ ج  ي ن   ال ق و ي   اس  ا أل م   

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

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

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". (Qs. Al-Qashash (28): 26). 

 

 

3) QS. Al-Zukhruf (43):32             

نَ  أَهُم   َمتَ  يَق ِسُمو  نُ  َربَِّك، َرح  نَا نَح   ال َحيَاةِ  فِي َمِعي َشتَهُم   بَي نَهُم   قََسم 

ن يَا،ال نَا دُّ قَ  بَع َضهُم   َوَرفَع   بَع ًضا بَع ُضهُم   لِيَتَِّخذَ  َدَرَجات   بَع ض   فَو 

ِريً ا، َمتُ  ُسخ  ا َخي ر   َربِّكَ  َوَرح  نَ  ِممَّ َمعُو  يَج   
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 

sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”  

b. Dasar hukum dari Al-Hadits 

1)  Hadis  Riwayat  Ibnu  Majah  dari  Ibnu  Umar,  bahwa  

Nabi bersabda: 
فَّ َعَرقُهُ  َر َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِ  .أَْعطُوا ْاأَلِجي ْ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering”. 

2)  Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’idal 

Khuduri, Nabi s.a.w bersabda: 

رًا فَ ْليُ ْعلِ  ْمُه َأْجرَهُ َمِن اْسَتْأَجَر َأِجي ْ . 

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, 

beritahukanlah upahnya”. 

 

3)  Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi 

Waqas menyebutkan: 

ْرِع َوَما َسِعَد ِباْلَماءِ  ِمْنَها َفنََهانَا َرُسوُل  َواِقي ِمْن الزَّ ُكنَّا نُْكِري ْاأَلْرَض بَِما َعلَى السَّ

ةٍ   .اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك َوَأَمَرَنا َأْن نُْكِريََها بَِذَهٍب َأْو ِفضَّ
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Artinya: “Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar 

dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu 

melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami  agar  

membayarnya  dengan  uang  mas  atau perak.” 

4) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

 

َأَحلَّ َحرَاًما َواْلُمْسِلُموَن  اَلصُّْلُح َجائٌِز بَ ْْيَ اْلُمْسِلِمَْي ِإالَّ ُصْلًحا َحرََّم َحاَلاًل أَوْ 

 .َعَلى ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلاًل أَْو َأَحلَّ َحرَاًما

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram." 

5) Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud: 

اِحَدةٍ نَ َهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْفَقتَ ْْيِ ِف َصْفَقٍة وَ      . 

Artinya: “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus 

dalam satu obyek.” 

6) Kaidah fiqh: 

 .اأَلْصُل ِف اْلُمَعاَماَلِت ْاإِلبَاَحُة ِإالَّ َأْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى ََتْرْيَِْها   
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Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

 .أَيْ َنَما ُوِجَدِت اْلَمْصَلَحُة فَ َثمَّ ُحْكُم اللِ     

Artinya: “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat 

hukum Allah.” 

c. Dasar Hukum dari Ijma’ 

Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, 

tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, 

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda 

pendapat dalam tataran teknisnya. 

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah 

diseluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa 

nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan 

dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur 

pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara 

yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. 

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia 

bisa berkecukupan hidup tanpa berjirah dengan manusia. Oleh 

karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah 

salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, 
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serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan 

agama.
6
 

Dengan adanya dasar hukum yang ada, maka kedua belah 

pihak yang bersangkutan dalam suatu perjanjian tidak boleh 

melanggar peraturan yang berlaku. Apabila salah satu pihak 

melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan diberikan 

sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 

perbuatan yang telah dilakukan dengan sesuai kesepakatan dalam 

perjanjian antara pihak yang bersangkutan. 

3. Fiqih Ulama 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, Ijarah ialah : ”akad untuk membolehkan 

pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 

disewa dengan imbalan. 

b. Menurut Ulama Malikiyah, Ijarah ialah: “Nama bagi akad-akad 

untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang 

dapat dipindahkan.” 

c. Menurut Saikh Syihab Al-Din dan Saikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan Ijarah ialah: “akad atas manfaat yang diketahui dan 

disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan 

yang diketahui ketika itu.” 

                                                           
6
  Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h.79. 
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d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 

dengan ijarah adalah : “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan 

dan syarat-syarat’’. 

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, Ijarah ialah: “akad yang objeknya 

ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan 

manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.” 

f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat 

tertentu.  

g. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
7
 

4. Rukun dan Syarat Ijarah 

1. Dua Orang yang Bertransaksi (Mu’jir dan Musta’jir) 

Mu’jir yakni orang yang memberikan upah dan yang 

menyewakan. Musta’jir yakni orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Syarat Mu’jir dan 

Musta’jir harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai.  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن  ِتَجارًَة َعْن يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

  تَ َراٍض ِمْنُكم

                                                           
7
  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.. 114-115. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan 

perniagaan secara suka sama suka (QS. An-Nisa: 29)  

 

2. Shighat ijab Kabul antara mu’jir dan musta’jir.  

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.  

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah 

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan 

beberapa syarat yaitu :  

1) Barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya  

2) Benda yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)  

3) Manfaaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan)  

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
8
 

5. Ketentuan Obyek Ijarah 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Ijarah. 

a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan  barang dan/atau 

jasa. 

                                                           
8
  Ibid, Hal.. 117-118. 
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b. Manfaat   barang   atau   jasa   harus   bisa   dinilai   dan   dapat 

dilaksanakan dalam kontrak. 

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan). 

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syari’ah. 

e. Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk 

menghilangkan  jahalah  (ketidaktahuan)  yang  akan 

mengakibatkan sengketa. 

f. Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

g. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar 

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang 

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau 

upah dalam Ijarah.
9
 

6. Macam-Macam Ijarah 

Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. 

a. Ijarah yang bersifat manfaat  

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, 

diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian 

                                                           
9
  Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000 
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untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka 

tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan 

demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang 

diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.
10

   

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan 

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah 

dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, 

tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.
11

 

Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir 

atau tenaga kerja ada dua macam: 

1) Ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk 

masa tertentu. 

2) Ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu 

orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 

tenaganya.
12

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prinsip, proses, dan prosedur yang 

digunakan untuk mendekati problem / masalah dan mencari jawaban. 

                                                           
10

  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hal.. 330. 
11

  Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), Hal.. 236. 
12

  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hal.. 333. 
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Metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik 

penelitian. 

Untuk memperoleh data yang terarah dan sistematis, maka penulis 

menggunakan teknik penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di 

masyarakat yaitu tentang upah jasa pembersihan makam di TPU 

Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai upah jasa 

pembersihan makam yang diterima oleh petugas kebersihan TPU 

Pracimaloyo tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari 

ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).  

2. Sumber Data 

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penentuan 

skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan 

dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:  
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a. Sumber Data Primer   

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data 

utama, yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.
13

 

Data ini berupa wawancara langsung dari petugas kebersihan di TPU 

Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau 

sumber kedua. Yang berupa dokumen ilmiah, arsip, dokumen 

pribadi, dokumen resmi dan literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
14

 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan petugas pembersih makam dan 

keluarga pemilik makam di TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, yaitu :  

                                                           
13

   Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hal.. 

186. 

  
14

  Ibid, Hal.. 148.  
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1) 5 (Lima) petugas pembersih makam, wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai upah yang diterima dari 

keluarga pemilik makam. 

2) 5 (Lima) keluarga pemilik makam, wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai memberikan upah kepada 

petugas pembersih makam.  

Tabel 1.1   

Daftar Nama Petugas Pembersih Makam 

NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 

1 Ibu Nanik Petugas Pembersih 

Makam 

Ds. Makamhaji Kec. 

Kartasura Kab. Sukoharjo 

2 Ibu Harjo  Petugas Pembersih 

Makam 

Ds. Makamhaji Kec. 

Kartasura Kab. Sukoharjo 

3 Ibu Lasiyem  Petugas Pembersih 

Makam 

Ds. Makamhaji Kec. 

Kartasura Kab. Sukoharjo 

4 Ibu Umi Petugas Pembersih 

Makam 

Ds. Makamhaji Kec. 

Kartasura Kab. Sukoharjo 

5 Ibu Parjinah  Petugas Pembersih 

Makam 

Ds. Makamhaji Kec. 

Kartasura Kab. Sukoharjo 

 

Tabel 1.2 

Daftar Nama Keluarga Pemilik Makam 

NO NAMA ALAMAT 

1 Bapak Didit Jajar 

2 Ibu Bambang Baturan 

3 Bapak Budi Kawatan 

4 Bapak Jefri Gentan 

5 Ibu Moch Sutrisno Joyudan 
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-

data tertulis seperti catatan, buku, transkip, majalah, notulen, 

dokumen, surat kabar, dan sebagainya.
15

 Data-data tersebut masih 

aktual dan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumen 

yang digunakan yaitu data petugas pembersih makam TPU 

Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi 

kondisi geografis, jumlah petugas pembersih makam TPU 

Pracimaloyo.  

c. Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan, yakni 

mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia 

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala 

yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya 

dianalisis
16

 .Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan 

terhadap keteraturan penerimaan upah kepada petugas pembersih 

makam. 

4. Metode Analisis Data  

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Menurut Fatwa Dsn 

(Dewan Syariah Nasional) Terhadap Upah Jasa Pembersihan Makam 

                                                           
15

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Bina Aksara, 

1989), Hal.. 188. 
16

  Rianto Adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2004) Hal.. 70.  
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yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya 

adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem 

upah pembersih makam Pracimaloyo. Tujuannya dilihat menurut Fatwa 

Dsn (Dewan Syariah Nasional), yaitu agar dapat memberikan konstribusi 

keilmuan serta pemahaman mengenai sistem upah yang diberikan 

kepada pembersih makam Pracimaloyo dalam tinjauan Fatwa Dsn 

(Dewan Syariah Nasional). 

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan 

cara metode deduktif, yaitu metode analisa dengan cara mengambil data-

data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 
17

 Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam 

berbagai hal yang berkenaan dengan sistem upah pembersih makam di 

TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura. 

 

I. Sistematika 

Bab pertama, memaparkan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum 

tentang ijarah dan dasar hukum upah jasa. Dalam bab ini dipaparkan pada 

                                                           
17

  Sutrisno Hadi, Op. Cit., hal 42 
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bab dua, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip dan gambaran 

umum tentang upah jasa. 

Bab ketiga, membahas tentang letak geografis Makamhaji 

Pracimaloyo di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo, kemudian menggambarkan bagaimana praktek upah jasa TPU 

Pracimaloyo di Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. 

Bab keempat, memaparkan hasil analis data dari penelitian setelah 

data yang diperlukan terkumpul dan akurat serta memberikan pandangan 

atau gagasan dari data yang sudah didapatkan. 

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan yang 

dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, dan saran-saran untuk 

penelitian ini. 

 


