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ABSTRAK 

Nama  :  Abustan Nur 

Nim  :  80500217008 

Judul Tesis :  Pengupahan dengan Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan  

  Keadilan Pendapatan (Studi Pada Barbershop di Kota  

  Watampone) 

 Penelitian ini membahas tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil dalam 

mewujudkan keadilan pendapatan pada Barbershop di Kota Watampone. Penelitian 

ini bertujuan untuk, 1. Mengetahui pengupahan dengan sistem bagi hasil pada 

Barbershop di kota Watampone, 2. Mengetahui keadilan pendapatan pada karyawan 

Barbershop di Kota Watampone. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian study lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Watampone, lebih 

tepatnya di Joe Barbershop dan Pluto Barbershop. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa 

observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi, diolah 

menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengupahan dengan sistem bagi 

hasil pada Barbershop di Kota Watampone yaitu dengan menggunakan upah sistem 

bagi hasil profit sharing dengan persentase 50:50 dan revenue sharing dengan 

persentase 60:40 berdasarkan akad Mudharabah. Sedangkan keadilan pendapatan 

terhadap karyawan yakni berdasarkan persentase bagi hasil dan produktifitas 

karyawan, keadilan pendapatan terhadap karyawan pekerja berdasarkan proporsi 

pekerjaannya, keadilan pendapatan berdasarkan kelayakan atau kecukupan memenuhi 

kebutuhan, dan keadilan pendapatan bersifat transparansi. 

Kata Kunci: Pengupahan, Sistem Bagi Hasil, Keadilan, Pendapatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan 

huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta‟ T Te ت

 Tśa ṡ es (denga titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye م

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

1. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah + ya‟ sukun   Ai a dan i مَ  + َـ

+ َـ كَ َ  fatḥah + wau sukun Au a dan u  

  

Contoh: 

ػي ػف َ   kaīfa : ك 

َؿ َ  ػو   haūla : ى 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan  Tanda Nama 

َل َاَ|َ...َ   َ... fatḥah dan ālif 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 
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ػػىِـَ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan waū Ū u dan garis di atas ُـ ــو

      Contoh: 

 māta :  مػ اَتَ 

 ramā :  ر م ػى

 qīla :  ق ػي ػل َ 

َتَ   yamūtu :  ي ػمػ و 

3. Tā marbūṭah 

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua, yaitu: tā marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َاألَط ف اؿَ   rauḍah al-aṭfāl :  ر ك ض ػةَ 

ػػل ةََ  َا ل ػفػ اض  ػد ي ػن ػةَ   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل ػم 

ػػةََ  ػم  ػك   al- ḥikmah :  ا لػ ح 

4. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
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sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر بّػ ػناَ 

 najjaīnā : ن ػّجػ ي ػػناَ 

ػقََّ   al-ḥaqq : ا لػ ػح 

ػجََّ   al-ḥajj : ا لػ ػح 

 nu“ima : نػ ّعػ ػمَ 

 aduwwun„ : ع ػد كَ 

Jika huruf ل ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ػػػػ ػىَّ)

Contoh:  

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع ػل ػىَ 

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ػر بػ ػىَ 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ  (alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contohnya: 

ػسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    ا لّشػ م 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :     ا لزَّلػ ػز لػ ػةََ 

 al-falsafah :   ا لػ ػف ػل سػف ةََ 

 al-bilād :     ا لػ ػبػػ ػال دَ 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta‟murūn : تػ أم ػر ك فَ 

 ‟al-nau : ا لػ ػنّػ و ءَ 

ءَ   syai‟un : ش ػي 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur‟ān (dari al-Qur‟ān), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

8. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billāh     ِب  َللاَ  dīnullāh     د يػ ن َللاَ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م َِف  َر حػػ ػم ة َللاَ ػىَ      hum fi raḥmatillāh 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baītin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī ʼunzila fīhi al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazālī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhū „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijriyah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

Abū al-Walīd Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 
al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad 
Ibnu) 
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SMA = Sekolah Menengah Atas 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/… 1 = Quran, Surah …/.... : 1 

UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 

H.R = Hadis Riwayat 

Kec = Kecamatan 

Kab = Kabupaten 

h. = halaman 

PAI = pendidikan  agama Islam 

 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = صَ

 بدكفَمكاف = دـَ

 صلىَللاَعليوَكَسلم = صلعمَ

 طبعة = طَ

 بدكفَانشر = دفَ

= اخلَ اىلَاخرهَََ \ اىلََاخرىاَ  

 جزء = جَ

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian adalah faktor yang urgen dan berpengaruh di tengah kehidupan 

masyarakat. Berbicara tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas 

mengenai sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer seperti pertanian, 

perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, 

seperti pariwisata, gaji (salary), dan sarana transportasi.1 Kedua sember tersebut tidak 

bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-

sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk 

barang maupun bentuk jasa dikarenakan manusia memiliki kemampuan dalam 

memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. 

Penggunaaan tenaga manusia dalam melakukan suatu pekerjaan sangat 

popular dalam peradaban manusia sebagai wujud eksistensi dan fitrahnya sebagai 

makhluk yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya, terlebih lagi 

ketika era perindustrian yang di mulai dengan renaissance sekitar abad 18, kebutuhan 

akan tenga  manusia sangat besar untuk memacu pertumbuhan industri. Penggunaan 

tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan oleh perusahaan 

sebagai bentuk imbalan jasa atas suatu pekerjaan. 

Seiring dengan bertambahnya  kebutuhan hidup pekerja dan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga maka muncul persoalan mengenai upah yang sampai saat 

ini masih menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya 

                                                         

1
Abdurrahaman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam; Terj. Ibnu Solah dari as-siyasatu al-

iqtishadiatu al-Mutsla (Bangil: al- izzah, 2001), h. 41. 
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multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga serta sebagai bentuk kepuasan 

kerja. Sedangkan bagi pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan 

penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara 

pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya 

kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja 

dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang dilain pihak untuk mendorong 

kemajuan dan daya saing usaha. 

Polemik tersebut berakibat pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan 

besaran upah yang masih dianggap kecil oleh para pekerja sehingga blm dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. 

Upah dalam Islam disebut dengan istilah jaza‟ (balasan atau pahala) 

sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 

ayat 97. 

ْجَر 
َ
ُىْم ا َنْجِزَينَّ

َ
َبًةًۚ َول ِ

ٗه َحٰييًة َطي  ُنْحِيَينَّ
َ
ْنٰثى َوُوَي ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو ا

َ
ٍر ا

َ
ْن ذَك  َصاِلًحا م ِ

َ
ُوْم َمْن َغِمل
ْحَسِن َما

َ
ْيَن  ِبا

ُ
اُنْيا َيْػَمل

َ
 ٩٧ك

Terjemahnya: 

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.2 

Berdasarkan ayat tersebut maka kata “walanajziyannahum” memberikan 

pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia 

(materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan 

balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal 

                                                         

2
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an The Great Miracle (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2013), h.  
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saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.3 Sedangkan kata amal sholeh 

mempunyai arti sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluaraga, 

kelompok dan manusia secara menyeluruh serta sesuai dengan dalil akal, al-Quran 

dan hadis. Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang 

mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di perusahaaan maupun perorangan 

dikategorikan sebagai amal sholeh dikarenakan memberi manfaat bagi dirinya dan 

keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

syara.4 

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam 

pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan 

dengan usaha yang dilakukannya secara baik atau sesuai prosedur dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan syara. Pada dasarnya setiap transakasi barang atau 

jasa antara dua belah pihak akan minimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih 

muamalah transaksi antara barang dengan uang disebut saman (harga/price), 

sedangakan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan ujrah 

(upah/wage). Sesorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, 

baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.5 

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari jasa  

atas pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap 

                                                         

3
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an (Cet. VII; 

Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 341. 

4
Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, Bisnis 5, no. 2 

(2017): h. 267. 

5
Hendrie Anto M.B, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: ekonisia UII, 2003), h. 

224. 
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manfaat itu.6 Nilai manfaat itulah yang menjadi dasar utama dalam menentukan 

besarnya upah baik untuk mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah 

yang merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga kerja yang dicurahkan hanya 

untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam 

adalah imbalan yang di dapatkan seorang pekerja atas pekerjaan yang telah 

dikerjakannya dengan baik dan benar  dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan 

layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian 

upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi yaitu materi atau 

kebendaan. 

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar 

kegiatan ekonomi (muamalah), secara umum prinsip keadilan (al-adl), dan prinsip 

moralitas (al-ahlak). Dalam hal hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya 

bernilai yuridis ekonomi semata, akan tetapi juga berdimensi teologis.7 Keadilan 

dalam khasanah Islam merupakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah 

dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai mutlak yang diwahyukan tuhan dan 

penerimaan manusia pada nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.8 Ini 

berdampak bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapakan harus sejalan dengan 

nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis. 

Manusia sebagai pemimpin di bumi harus memelihara hukum dan menjamin 

bahwa pemakaian segala sumber daya di gunakan untuk kesejahteraan manusia yang 

                                                         

6
Abdurrahaman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam; Terj. Ibnu Solah dari as-siyasatu al-

iqtishadiatu al-Mutsla (Bangil: al- izzah, 2001), h. 143. 

7
Undang Nindin, “Upah Minimum  Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Tesis 

(Yogyakarta: MSI UII, 2006), h. 72.  

8
Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 7. 
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memberikan manfaat secara adil dan baik9. Berlaku adil sangat terkait dengan hak 

yang dimiliki seseorang wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait 

pula dengan amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada yang berhak 

menerimanya.  Karana itu hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara 

adil tanpa di ikuti dengan rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Dalam pengertian 

lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang 

diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan10 dikarenakan prinsip 

pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsil keadilan. 

Dalam melakukan aktivitas bisnis manusia di wajibkan untuk berbuat baik 

kepada orang lain salah satunya dengan memberikan upah yang layak dan adil kepada 

pekerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun merasa terzalimi dengan 

bisnis jasa yang di jalankan. Allah berfirman dalam QS al-Rahman/55: 7-8 

 

ِمْيَزاَنَۙ 
ْ
َماَۤء َرَفَػَىا َوَوَضَع ال ِمْيَزاِن  ٧َوالسَّ

ْ
ا َثْطَغْيا ِفى ال

َّ
ل
َ
ا  ٨ا

َ
ِقْسِط َول

ْ
َيْزَن ِبال

ْ
ِقْيُميا ال

َ
َوا

ِمْيَزاَن 
ْ
ِسُروا ال خْ

ُ
 ٩ت

Terjemahnya: 

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan tegakkanlah 
timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.11 

Berdasarkan ayat tersebut dalam kaitannya dengan bisnis jasa, maka penyedia 

bisnis jasa harus bersifat adil kepada pelanggan maupun pekerja dengan tidak 

mengurangi hak-hak mereka, serta memenuhi kesepakatan yang telah disepakati 

                                                         

9
Adiwarman Karim Azwar, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 35. 

10
Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, Alih Bahasa Al-Hamid Al-Husaini dari fatwa 

Mu‟ashirah (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1996), h. 736. 

11
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an The Great Miracle, h. 531. 
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bersama dengan pihak terkait yang berhubungan dengan mekanismi pekerjaan pada 

bisnis jasa Barbershop tersebut. 

Seorang Barber (dari bahasa Latin barba, “jenggot”) adalah orang yang 

mempunyai pekerjaan utama untuk memotong, menghias, merawat,memberikan gaya 

dan mencukur rambut lelaki. Tempat kerja barber biasanya disebut barbershop. 

Barbershop juga merupakan sebuah tempat di mana terjadinya interaksi sosial. 

Mereka juga berpengaruh dalam mengubah jatidiri seorang lelaki. 

Selain itu Barbershop merupakan salon pria yang bisa mendapatkan 

pelayanan penataan rambut seperti yang di dapat pada salon-salon umumnya. Hanya 

saja lebih berbeda, karena konsep dari Barbershop itu sendiri terkesan lebih casual 

dan elegan yang memang merupakan karakter seorang pria.12 Barbershop menjadi 

pilihan dikalangan pria remaja maupun dewasa bahkan anak-anak karena dinilai 

berbeda dengan tempat cukur rambut biasa, dan juga layanannya yang lebih lengkap 

dan modern. Kebutuhan akan jasa pangkas rambut atau Barbershop terus meningkat 

karena minat ke Barbershop semakin tinggi, Fenomena inilah yang dimanfaatkan 

untuk menjalankan bisnis Barbershop yang bergerak di bidang jasa. 

Pada dahulu, barbers (juga dikenal sebagai barbersurgeons) juga melakukan 

operasi kecil dan hal yang berhubungan dengan gigi. De ngan perkembangan pisau 

cukur yang lebih aman dan penurunan minat untuk jenggot dalam budaya Amerika 

dan Persemakmuran, sebagian besar tukang cukur hanya mengkhususkan diri dalam 

                                                         

12
Lusia Kus Anna, “Yang Membedakan Barbershop dengan Pangkas Rambut Tradisional”, 

Kompas.com. 13 Juli 

2017. https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/13/073100520/yang.membedakan.barbershop.dengan.

pangkas.rambut.tradisional.. (2 Juli 2019). 

 

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/13/073100520/yang.membedakan.barbershop.dengan.pangkas.rambut.tradisional.
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/13/073100520/yang.membedakan.barbershop.dengan.pangkas.rambut.tradisional.
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memotong rambut pria.Tetapi masih banyak barber yang masih berurusan dengan 

facial hair jika diminta konsumennya. 

Di Indonesia, khususnya di kota Watampone, tempat cukur rambut yang 

bernama Barbershop berkembang dengan pesat. Harus diakui, image Barbershop 

telah memberi daya tarik kepada pria untuk menggunakan jasa Barbershop. Di Kota 

Watampone, Barbershop tidak hanya menawarkan jasa potong rambut rapi saja, akan 

tetapi sesuai perkembangan jaman yang menawarkan sesuatu yang lebih, seperti 

layanan pijat kepala, tempat penjualan produk perawatan rambut, dan juga memiliki 

fasilitas wifi serta ruangan yang nyaman dengan full AC. 

Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman 

bagi para pelaku usaha Barbershop agar dapat memenangakan persaingan dan  

mempertahankan kelangsungan hidup usahaannya. Barbershop yang ingin  

berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat menyediakan 

produk atau jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, waktu 

penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya.13 

Dalam rangka memenangkan persaingan bisnis, mempertahankan pasar yang 

dimiliki, dan merebut pasar yang sudah ada, maka Barbershop dituntut untuk 

mempunyai kemampuan mengadaptasi strategi usahanya dan lingkungan yang terus-

menerus berubah. Setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap 

setiap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap 

tuntutan pelanggan yang semakin beraneka-ragam dan terus berubah. Pelaku usaha 

harus mampu memberikan pelayanan maksimal yang dapat memainkan emosi 

                                                         

13
Wardiana Kusuma, “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen 

Menggunakan Jasa Tugu Barber Shop Di Samarinda”, eJournal Administrasi Bisnis 5, no. 3 (2017): h. 

567. 
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pelanggan dan melalui pelayanan tersebut dapat menimbulkan experience bagi 

pelanggan. 

Secara sederhana, dalam menjalankan bisnis Barbershop diperlukan cara yang 

etis. Sehingga mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, 

industri dan juga masyarakat. Dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah 

abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Etika bisnis dalam perusahaan 

memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang 

kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan 

menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. 

Di tengah perkembangan Barbershop di Kota Watampone, memunculkan 

suatu fenomena, dimana pemberian upah pada karyawan atau pekerja dengan sistem 

upah gaji pokok yang diberikan setiap bulan dinilai merugikan pekerja dalam hal ini 

adalah kapster atau tukang cukur dikarenakan upah yang diterima masih sangat 

rendah, berbeda dengan sistem bagi hasil yang dinilai lebih produktif (menghasilkan). 

Bagi hasil merupakan suatu sistem kerjasama dimana shahibul māl menyediakan 

seluruh modal yaitu berupa tempat, alat cukur, serta alat-alat yang diperlukan oleh 

Barbershop, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola saja. Alat-alat tersebut 

diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk dioperasionalkan. Adapun 

persentase bagi hasil pada Barbershop itu berbeda-beda, ada yang menggunakan 

50:50 atau 60:40 ini kembali kepada kebijakan masing-masing Barbershop. 

Selanjutnya, usaha ini diharapkan dapat memberi kenyamanan pada 

penggguna jasa Barbershop, kerjasama ini diharapkan berbagai pihak dapat sama-

sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola sehingga tidak 

terjadi ksenjangan pendapatan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis memiliki 
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ketertarikan (interest) untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengupahan 

dengan Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan (Studi Pada 

Barbershop di Kota Watampone)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, fokus penelitian ini terdiri dari 

pengupahan dengan bagi hasil pada Barbershop, keadilan pendapatan pada pekerja 

barber shop. Untuk memberikan pemahaman yang selaras kepada pembaca dan 

penulis maka fokus penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

Upah merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban majikan/atau pemberi 

kerja. Selanjutnya wujud dari upah tersebut dapat berupa uang atau dalam bentuk lain 

sebagai pengharagaan atau imbal kerja maupun prestasi yang telah dilakukan 

pekerja/buruh. Dari sini muncul pandangan yang mempersamakan upah, gaji, dan 

bentuk penghasilan-peghasilan lain. Ketika titik tumpu upah adalah kerja maka 

keberadaan upah mengikut pada bekerjanya seseorang kepada orang lain dalam 

sebuah hubungan kerja. Imam soepomo14 menyatakan bahwa tidak ada upah, pada 

umumnya tidak ada juga hubungan kerja. 

Disebutkan sebelumya, pengertian upah dapat dipengaruhi oleh berbagai 

aspek dan sudut pandang, G. Reynold seperti yang dikutip oleh Imam Soepomo 

mengemukakan bahwa;15 upah bagi buruh adalah uang yang dirtima atau barang dan 

kebutuhan hidup yang dapat terbeli/tertutupi, sedangkan bagi pengusaha upah adalah 

                                                         

14
Imam Soepomo, Hukum Perburuan Bidang Hubungan kerja (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 

5. 

15
Imam Soepomo, Pengantarr Hukum Perburuan (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 135. 
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biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya, dan serikat pekerja/buruh 

menganggap bahwa upah adalah objek yang harus diperjuangkan untuk dinaikkan. 

Adapun pengertian yang dikemukakan A. syafii Jafri16 bahwa upah dalam 

Islam adalah pemberian atas sesuatu jasa karyawan yang telah bekerja untuk 

memajukan perusahaanya, jadi upah atau disebut juga jualah merupakan suatu bentuk 

pemberian upah bagi suatu keberhasilan atau suatu prestasi bagi suatu pekerjaan. 

Sementara itu dari sudut pandang ekonomi, upah adalah sebuah kesanggupan bagi 

sebuah perusahaan untuk menilai karyawannya dan memposisikan diri dalam 

benchmarketing dengan dunia industri. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam telah diatur mekanisme 

pembagaian upah yang sesuai sehingga tidak ada diskriminasi terhadap 

pekerja/karyawan. Sangat jelas dalam al-Qur‟an dan Hadist yang menerangakn akan 

berlaku adil dalam memberikan upah kepada pekerja buruh/karyawan namun 

pemberian upah yang kadang tidak sesuai ini tetap diterima oleh kapster barber shop 

tanpa bisa meminta haknya untuk mendapatkan keadilan. 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

                                                         

16
A. Syafi‟I Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 125. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Upah dengan Sistem Bagi Hasil Upah merupakan hasil kerja dari seseorang 

dalam bentuk materi (uang) yang 

diberikan kepadanya sebagai bentuk 

imbalan jasa atas pekerjaan telah 

dilakukan. Bentuk pemberian upah dalam 

Islam dengan perjanjian kerja disebut bagi 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

merumuskan pokok masalah pada penelitian ini yaitu sistem pengupahan berbasis 

bagi hasil dalam mewujudkan keadilan pendapatan (studi pada barber shop di kota 

Watampone). Untuk memudahkan penelitian dan sistematikanya, maka sub masalah 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengupahan dengan sistem bagi hasil pada BarberShop di Kota 

Watampone? 

2. Bagaimana keadilan pendapatan karyawan (kapster) BarberShop di Kota 

Watampone? 

D. Kajian Pustaka 

Veronika Nugraheni Sri Lestari dan Dwi Cahyono melakukan penelitian 

dengan judul “Sistem Pengupahan di Indonesia”. Hasil penelitiannya menemukan 

bahwa sistem upah buruh/karyawan harus di patuhi oleh pihak terkait sesuai dengan 

hasil. 

Keadilan Pendapatan Keadilan diartikan dengan 

mempersamakan antara yang satu dengan 

yang lainnya baik dari segi nilai dalam 

ukuran sehingga dengan 

keadilan/keseimbangan pendapatan dapat 

memberikan jaminan kesejahteraan dan 

kemaslahatan. 
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perjanjian kerja karena itu merupakan dasar bagi masing-masing pihak ketika terjadi 

perselisihan dikemudian hari.17 

Ruslan Abdul Ghofur dengan judul penelitiannya “Wages in Wage Systems in 

Indonesia and Islam”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, 

upah (ujrah) merupakan produk dari sistem kerjasama tolong menolong yang 

diwujudkan dalam perjanjian kerja. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisik, 

tenaga kerja lebih dinilai sebagai salah satu jenis komoditas, atau barang modal yang 

akan menghasilkan nilai baru.18 

Haryo Kuncoro melakukan penelitian dengan judul Upah Sistem Bagi Hasil 

dan Penyerapan Tenaga Kerja. Temuan yang diperoleh adalah bahwa sistem bonus 

atau SBH sebagai tambahan bagi upah tenaga kerja dapat menjadi alternatif 

peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Bila sistem ini dapat berjalan dengan baik 

maka dalam jangka panjang akan mendukung pada upaya perbaiakan taraf hidup 

pekerja pada khususnya dan distribusi pendapatan antara tenega kerja dengan 

pengusaha pada umumnya.19 

Anthon Efani dan Asfi Mansiliati melakukan penelitian yang berjudul 

Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan Usaha. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah mendorong Usaha tambak udang lebih 

sustain dan dari sistem penggajian tersebut dapat memberikan jaminan biaya hidup 

                                                         

17
Veronica Nugraheni Sri Lestari dan Dwi Cahyono, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, 

economic: Jurnal ekonomi dan hukum Islam 8, no. 2 (2017): h. 144. 

18
Ruslan Abdul Ghofur, “Wages in Wage Systems in Indonesia and Islam”, Al-„Adalah 15, 

no. 9 (2018): h. 263. 

19
Haryo Kuncoro, “Sistem Upah Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”, JEP 7, no. 1 

(2002):h. 54. 
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bagi keluarga karyawan, serta sebagai mitra ada persentase tertentu dari keuntungan 

pemilik yang diberikan kepada karyawan.20 

Andi Arwin Mustafa dan Muhlis Madanai, melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman di PTPN X 

(Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

sistem pengupahn mencapai nilai 79,2% atau berada dalam kategori baik, kinerja 

pegawai mencapai nilai 83% atau berada dalam kategori sangat baik. Kemudian dari 

hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara sistem 

pengupahan terhadap kinerja pegawai kerja musiman di PTPN X (Pabrik Gula 

Camming Bone).21 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan penelitian 

dengan penelitian yang akan saya lakukan dimana objek kajian penulis disini adalah 

bagaimana pengupahan dengan sistem bagi hasil dalam mewujudkan keadilan 

pendapatan pada Barber shop. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengupahan dengan sistem bagi hasil karyawan (kepster) Barber 

shop di Kota Watampone. 

2. Untuk mengetahui keadilan pendapatan karyawan (kepster) pada Barbershop di 

Kota Watampone. 

                                                         

20
Anthon Efani dan Asfi Mansiliati, “Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan 

Usaha”, J. Sosek KP 13, no. 1 (2018):h. 125. 

21
Andi Arwin Mustafa dan Muhlis Madani, “Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja 

Pegawai Kerja Musiman di PTPN X (Pabrik Gula Camming) Kab. Bone”, Kolaborasi: Jurnal 

Administrasi Publik 4, no. 1 (2018):h. 14. 



14 

 

 

 

Adapun kegunaan penelitian penelitian ini, baik dari segi ilmiah maupun dari 

segi praktis adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Ilmiah: sebagai pengembangan keilmuan mengenai pengupahan 

dengan sistem berbasis bagi hasil dalam mewujudkan keadilan pendapatan. 

Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

atau bahan perbandingan untuk penelitian sejenis serta diharakan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik. 

2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan pertimbangan bagi pengusaha Barbershop dalam memberikan upah bagi 

hasil yang adil pada karyawan (Kapster) sehingga tidak terjadi kesenjangan 

pendapatan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pengupahan 

Praktek pengupahan atau penggajian hendaknya memenuhi konsep keadilan 

dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu karyawan, perusahaan atau orang 

yang mempekerjakan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenaga 

Kerjaan tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh/karyawan yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh/karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari 

pekerja/buruh/karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan dalam 

bentuk materi yaitu uang dan termasuk tunjangan.22 

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-

undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pemberi dan penerima kerja.23 

                                                         

22
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bab 

1, Pasal 1. 

23
Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Adil”, Jurnal Penelitian 29, no. 1 (2017): 

h. 84. 
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Jadi upah adalah harga yang dibayarkan kepada karyawan atas Jasanya 

dalam produksi kekayaan seperti faktor Produksi lainnya, karyawan diberikan 

imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari manfaat tenaga yang 

dibayar atas jasanya dalam bekerja. 

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam 

pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan 

dengan ikhtiyar yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar 

(tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟). Pada dasarnya setiap transaksi barang 

atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi 

fiqih mu‟amalah  transaksi antara barang dengan uang disebut saman (harga/price), 

sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut ujrah (upah/wage). 

Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa 

intelektual atau fisik dengan uang.
24

 

Syari‟at Islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja 

(employee) dan kewajiban bagi pengusaha (employer). Pada pasar persaingan 

sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat market wage (tas‟ir fi 

al-„amal), dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan 

memperhatikan tingkat upah pasar. Namun Islam sebagai agama yang menjunjung 

tinggi nilai moral atau kemanusiaan mengharuskan adanya pertimbangan meliputi 

nilai kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan 

harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.
25

 

                                                         

24
Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari dari perspektif Islam”, Bisnis 5, no.2 

Desember (2017), h. 267-268. 

25
Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari dari perspektif Islam”, h. 273. 
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Aspek moral (humanity aspect) ini didorong oleh pandangan bahwa 

kebutuhan pokok warga yang tidak atau kurang mampu merupakan kewajiban 

masyarakat secara bersama, termasuk pengusaha. Inilah konsep pengupahan dan 

aktivitas perekonomian lainnya dalam ekonomi Islam, yaitu dialektika antara nilai-

nilai material dan spiritual. Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian 

upah, karena upah terkait dengan perbedaan situasi dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang 

diproduksi serta tarap hidup.
26

 

Mekanisme atau cara (sistem) perusahan dalam memberikan upah kepada 

karyawan atau pekerja dalam teori maupun praktik terdiri dari
27

 sistem upah jangka 

waktu dimana sistem upah ini diberikan berdasarkan jangka waktu tertentu, 

Misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu ada sistem Sistem upah 

potongan, sistem ini pada umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka 

waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika 

hasil pekerjaannya dapat nilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur menurut 

banyaknya, beratnya, dan sebagainya.  

Selanjutnya, Sistem upah borongan
28

 adalah balas jasa yang dibayar untuk 

suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara perhitungan upah ini kerap kali dipakai 

pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk 

seluruh pekerjaan suatu balas karya yang kemudian dibagi-bagi antara pelaksana. 

                                                         

26
Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari dari perspektif Islam”, h. 274. 

27
Zeini Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73. 

28
Vaithzal rivai Zenal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 554. 
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Sistem upah yang bersifat diferensif menyebabkan kuantitas tingkat upah 

khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi beberapa perbedaan. Kebijakan 

sektoral dan regional didasarkan pada wilayah/daerah yang mempengaruhi 

penetapan upah. Aspek yang mempengaruhi tingkat upah adalah aspek Kondisi 

Perusahaan. Melalui aspek ini dapat diperoleh kriteria perusahaan kecil, 

perusahaan menengah, dan perusahaan besar, baik di dalam wilayah/daerah 

tertentu ataupun berlainan wilayah/daerah. Kriteria tersebut membawa konsekuensi 

pada kemampuan perusahaan yang tidak sama dalam pemberian upah ke 

pekerja/karyawan/buruh.29 Selain itu aspek keterampilan tenaga kerja juga 

memberikan pengaruh besar terhadap kondisi perusahaan dikarenakan tenaga kerja 

merupakan modal dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

perusahaan, apabila tenaga kerja tersebut sebagai sumber daya ekonomi dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Tingkat kemampuan tenaga kerja dan 

pimpinan manajemen dalam suatu perusahaan dapat memberikan impact yang 

dominan untuk mengubah kondisi perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan 

maju. Kondisi seperti ini memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja/karyawan/buruh melalui pemberian upah tinggi, serta 

jaminan sosial lainnya. 

Peningkatan upah pekerja/karyawan/buruh selain dipengaruhi oleh kondisi 

perusahaan dan keterampilan tenaga kerja, juga dipengaruhi oleh standar hidup 

pada suatu wilayah/daerah dimana perusahaan tersebut berada pada standar hidup 

di daerah perkotaan dimana standar hidup lebih tinggi disbanding daerah pedesaan. 

Peningkatan tingkat upah ini selain didasarkan pada basic needs tenaga kerja 

                                                         
29

Yetnawati, “Pengaturan Upah Berdarkan Prinsip Adil”, h. 84. 
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bersangkutan juga didasarkan pada tingkat perkembangan ekonomi dan sosial di 

wilayah/daerah tertentu.30  

Selanjutnya, aspek perbedaan pada jenis pekerjaan juga mengakibatkan 

terjadinya perbedaan tingkat upah, baik pada suatu sektor yang sama, maupun pada 

suatu sektor yang berlainan. Tingkat upah pada sektor industri, tidak sama dengan 

tingkat upah di sektor pertanian, tidak sama pula dengan sektor perhotelan, dan 

sebagainya. Pekerja berhak atas upah yang merupakan kewajiban bagi majikan untuk 

membayarnya. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan apa yang telah 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. 

Adapun teori yang digunakan dalam penetapan upah adalah
31

 teori upah 

normal. Menurut David Ricardo, penetapan upah berpedoman kepada biaya-biaya 

yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan. 

Adapula teori upah undang-undang upah besi oleh Lessale. Menurut teori ini, teori 

upah normal hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab jika teori itu 

dianut maka mudah saja pengusaha mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa 

berpikir bagaimana susahnya pekerja tersebut”. Oleh karena itu, pekerja harus berani 

menentangnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup.  

Teori-teori upah yang lainnya seperti
32

 teori upah etika, merupakan teori dari 

golongan beragama, menghendaki upah ditinjau dari sudut etika yaitu upah harus 

menjamin penghidupan yang baik bagi buruh dan keluarganya. Penetapan upah 

hendaknya didasarkan pada jumlah anggota keluarga dari karyawan. 

                                                         

30
Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Penelitian 1, no. 1 (2017):h. 92. 

31
Zainal Azikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

h. 89. 

32
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuan (Jakarta: PT. Ikrarabadi, 1992), h. 136.  
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B. Pengupahan dalam Islam 

Upah atau gaji adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada 

pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.
33

 Upah dalam bahasa arab 

disebut dengan ajrun/ajran yang berarti memberikan upah. Dari segi bahasa al-ajrun 

yang berarti iwad (ganti) oleh sebab itu al-sawad (sawad) pahala dinamakan juga al-

ajrun atau al-ujrah (upah).
34

 Jadi kata ajran mengandung dua arti balasan atas 

pekerja atau pahala. 

Upah menurut istilah Fiqih adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat 

adanya imbalan dan juga di isyaratkan agar upah dalam transaksi ujrah disebutkan 

secara jelas.
35

 Upah diberikan sebagai balas jasa yang diterima pekerja/karyawan atas 

pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain atau pihak yang mempekerjakannya, 

yang berstatus (majikan). 

Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul fiqih muamalah, 

lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu 

benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas kerja.
36

 

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar manfaat suatu 

barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan 

diperbolehkan oleh syara‟.
37

  

                                                         

33
Muhammad Sulaiman dan Aizuddinnur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul (Jakarta: PT. Mizan 

Publika, 2010), h. 309. 
34

Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29. 

35
Yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Isan Pres, 2002), h. 193 

36
Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29 

37
Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Muhgni al Mukhtaj ila Ma‟rifah al-Alfas (Digital 

Library, al-Magtabah al-Syumilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 363. 
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Menurut Adiwarman Karim ijarah didefinisikan sebagai hak memanfaatkan 

aset dengan membayar imbalan tertentu.
38

 Menurut Taqi al-Din al-Nabhani ijarah 

merupakan kepemikan jasa dari seorang yang dikontrak tenanganya oleh musta‟jir 

(orang yang mengontrak tenaganya), serta pemilikan harta oleh musta‟jir oleh ajir, 

dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan kompensasi.
39

    

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, 

dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuan. 

Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan 

mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada 

waktunya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari‟ah 

bukanlah suatu hal mudah, kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa 

yang akan digunakan dalam mentransformasikan konsep upah yang layak dalam ke 

dalam dunia kerja.
40

 

  Dalam menetapkan upah, majikan tidak dibenarkan bertindak kejam 

terhadap pekerja atau karyawan dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 

diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas 

orang lain. Setiap pihak memperoleh porsi yang sah dari bagian hasil kerjasama 

mereka tanpa ada distorsi terhadap pihak lain. Penetapan upah dilakukan dengan cara 

yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing 

pihak memperoleh upah sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap dzalim terhadap 

                                                         

38
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta : Gema Insani 

Press, 2001), h. 100.   
39

Taqi al-Din al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi alternatif : Perspektif Islam, Terjemah 

Moh. Maghfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti  1996 M), h. 83. 

40
Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 

Az Sarqa 9, no. 2, Desember (2017), h. 200. 
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yang lainnya.
41

 Penganiayaan terhadap pekerja/karyawan berarti bahwa mereka tidak 

dibayar secara layak dan tidak berdasarkan bagian yang sah dari hasil kerjasama 

sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan 

yaitu, mereka dipaksa membayar upah pekerja/karyawan melebihi kemampuan 

mereka. 

Secara umum sistem penerapan upah dalam Islam dapat dilakukan dengan 

cara
42

 menyebutkan upah sebelum pekerjaan dimulai, jadi dalam hal ini ketentuan 

akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh 

perusahaan kepada pekerjanya. Dengan adanya informasi besaran upah yang 

diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta 

memberikan kenyamanan dalam pekerjaan, mereka akan menjalankan pekerjaan 

sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. 

Dalam hadis Rasulullah saw. menganjurkan untuk membayarkan upah para 

pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah saw. bersabda: 

أَْءُطؤا األَِحْيَر أْحَرهُ قَْبَل أَْن "َعْه َعْبِد هللا ْبِه عَُمَر قَاَل؛ قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّ هللا َعلَْيِه وضَسلََّم 

 يَِحُف أََرقُهُ". )رواه إبه ماجه(

Artinya: 

Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.
43

 

Maksud hadis ini adalah untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah 

pekerjaannya terselesaikan, karena menunda pembayaran gaji pekerja/karyawan bagi 

majikan (pengusaha) yang mampu secara financial merupakan suatu bentuk 

                                                         

41
Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 

1997), h. 296. 
42

Yetnawati, “Pengaturan Upah Berasarkan Atas Prinsip Keadilan”, Jurnal Penelitian 29, no. 

1 (2017): h.88. 

43
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 2434, Lidwa Pustaka i-software-Kitab 

Sembilan Imam. 
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kezaliman.
44

 Dalam hal ini Rasululullah saw. mendorong para majikan (pengusaha) 

untuk membayarkan upah pekerja ketika mereka telah selesai mengerjakan 

tugasnya.
45

 Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 

kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami 

keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. 

Tujuan perusahaan menggunakan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan 

kualitas produksi sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan 

tujuan utama pekerja adalah untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi 

kebutuhan hidup dan tanggungannya. Merupakan kewajiban pekerja untuk bekerja 

dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi tujuan dan target perusahaan, dan 

merupakan tanggung jawab majikan untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan 

pokok para pekerja.
46

 

Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka berarti 

telah melakukan kezaliman. Agar supaya kewajiban dan tanggung jawab tersebut 

dapat dijalankan oleh masing-masing pihak maka negara harus menetapkan aturan 

yang terkait dengan batas minimum dan maksimum dalam pengupahan. Adapun 

batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan pekerja 

(produktifitas).
47

 

Faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan upah 

pekerja adalah produktifitas pekerja serta kondisi perusahaan, bukan kebutuhan 

hidup. Manfaat tenaga atau jasa dari seorang pekerja merupakan pijakan utama dalam 

                                                         

44
Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126 

45
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menentukan upah, karena manfaatlah yang merupakan objek pertukaran, sedangkan 

tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat. Sedangkan produktifitas 

dapat diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input. Semakin 

sedikit input terpakai sedangkan output yang dihasilkan semakin besar dapat 

dikatakan terjadi efisien. Upah juga harus memasukan nilai moral atau kemanusiaan 

demi menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan umum, sehingga upah yang 

ditetapkan mampu mencukupi kebutuhan pokok (daruriyyah), seperti sandang, 

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan para pekerja dengan baik dan layak sesuai 

dengan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau wilaya tertentu.
48

 

Sistem upah Islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak 

tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak 

diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang 

sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang 

berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik 

kebutuhan sandang, pangan dan  papan yang baik), juga pekerja harus berada pada 

posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-

anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya.
49

  

Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara 

tingkat upah minimum dan maksimum yang mengacu pada tarap hidup yang lazim 

serta kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja. Ini sejalan dengan pendapat 

Ibnu Taimiyah bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah 
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yang adil atau layak kepada pekerjanya.
50

 Terkadang majikan mungkin mengambil 

keuntungan dari pekerja dengan membayar rendah karena tuntutan untuk mendapat 

penghasilan lebih. Islam menentang sikap tersebut sebab tingkat upah yang terlalu 

rendah akan berakibat tidak termotivasinya para pekerja untuk berusaha secara 

maksimal, dan sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi maka para pengusaha 

mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. 

Nilai-nilai yang dibawah Islam menghendaki majikan memperlakukan pekerja seperti 

keluarganya sendiri, sehingga menuntut agar memperlakukan pekerja secara 

terhormat, manusiawi, kasih sayang, kesejahteraan serta keterjaminan pendidikan dan 

kesehatan bagi keluarga.
51

 

Secara ideal upah riil dalam masyarakat muslim dengan standar minimal, 

yakni memungkinkan para pekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan pokok 

hidup dan para anggota keluarganya dengan manusiawi. Dikarenakan upah itu sendiri 

adalah sebagai kompensasi dari manfaat kerja. Upah yang adil dan layak bukanlah 

suatu konsesi tetapi merupakan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh 

kekuasaan negara. Pada akhirnya harus disadari oleh masing-masing manusia bahwa 

dalam mengarungi kehidupan di dunia ini saling membutuhkan. Sebuah sikap terpuji 

jika pengusaha menambah upah sebagai hadiah atau penghargaan apabila pekerja 

melaksanakan tugasnya dengan tekun dan baik.
52
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Dalam memperincikan aspek kewajiban membayar upah pekerja, Al-Mawardi 

dalam kitabnya al-Ahkam as-Sultaniyah turut menjelaskan bahwa kadar upah yang 

diberikan mestilah mengikut kepada kecukupan dalam memenuhi keperluan asas 

rakyat. Ini termasuk mengambil perkiraan faktor ekonomi semasa seperti kenaikan 

kos, keperluan hidup disebabkan peningkatan harga barangan keperluan (inflasi). 

Tingkat upah relatif harus sepadan (berkeadian, layak dan cukup) bagi penerimanya 

sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tentu saja persyaratan ini bersifat relatif 

karena cukup atau layak akan berbeda artinya bagi tiap orang apabila status ekonomi 

atau sosial mereka berbeda.
53

  

Transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait 

dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna. Sebelum seorang ajir memulai 

pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, 

baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang 

telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan ajru al-musamma (upah 

sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. 

Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar‟i 

seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut 

untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja 

(akad).
54

  

Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja 

kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada protes, dan apabila keduanya telah 
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mematuhi syarat akad dan hukum syara‟, maka sudah pasti segala perselisihan dan 

ketidakpuasan hati tidak akan timbul. Dengan cara ini hubungan yang terjadi antara 

pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis dan terjaga serta mendapatkan ridho dan 

rahmat dari Allah Swt. karena pematuhan atas akad masing-masing.
55 

C. Bagi Hasil 

Dalam ekonomi konvensional kita mengenal istilah bunga, berbeda dengan 

ekonomi Islam yang dalam mekanismenya menggunakan intrumen bagi hasil.
56

 Bagi 

hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang mengikuti tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing 

(inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Pada perbankan syariah 

mekanisme bagi hasil yang diterapkan terdiri dari sitem yaitu: pertama, profit sharing  

dan kedua adalah revenue sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan 

pembagian laba. Secara depenitif diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba 

kepada pegawai suatu perusahaan.” Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat 

berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada 

tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam 

perekonomian yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola.
57

 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 
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diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 

kedua belah pihak atau lebih. Selain itu, dalam artian lain Profit Sharing merupakan 

sistem perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari keseluruhan 

pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Dalam perbankan Syariah Istilah yang digunakan adalah profit and Loss 

Sharing yang dapat dimaknai sebagai pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diperoleh atas hasil aktivitas usaha yang dilakukan.
58

 Sistem profit 

and loss sharing dalam pelaksanaannya berbentuk perjanjian kerjasama antara 

pemilik modal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan 

kegiatas usaha ekonomi, dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa ketika 

mendapatkan untung maka akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan 

awal pada saat perjanjian dan begitu pula jika usaha mengalami kerugian maka akan 

ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
59

 

Sedangkan revenue sharing berasal dari bahasa inggris, terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti penghasilan/hasil atau pendapatan. Sharing yang 

merupakan bentuk kata kerja share yang bermakna bagi atau bagian. Jadi revenue 

sharing merupakan bentuk pembagian hasil atau pendapatan. Pendapatan dalam 

kamus ekonomi adalah output yang diterima perusahaan dalam bentuk materi (uang) 

atas penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (service) yang dihasilkan dari 

pendapatan penjualan (sales revenue). 
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Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian 

jumlah output yang dihasilkan dari aktivitas produksi kemudian dikalikan dengan 

harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue sharing 

terdapat bagian-bagaian yang terdiri atas total biaya (total costs) dan laba (profit). 

Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) yang dikurangi biaya 

distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. 

Perhitungan bagi hasil dengan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil 

yang berdasarkan atas penjualan/pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi 

biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengelihkan nisbah yang 

telah disetujui dengan pendapatan bruto.
60

 Income  yang berdasarkan pemasukan dari 

revenue sharing yaitu dilihat dari laba kotornya. Revenue sharing digunakan dalam 

ruang lingkup perusahaan. 

Laba tersebut merupakan hasil dari perhitungan pokok pada bagi hasil yang 

sebelum dikurangkan dari dana operasional lainnya.
61

 Sebelum adanya pengurangan 

dana tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang didapatkan dari laba kotor atau 

sering disebu juga sebagai revenue sharing. Mengenai hal tersebut, pada laba kotor 

yang telah ditentukan dari sebelum pengurangan dana yang ada. Jadi, berdasarkan 

definisi tersebut disimpulkan bahwa revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan 

total penerimaan dari hasil usaha dalam aktivitas produksi yang merupakan jumlah 

dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa yang dikalikan dengan harga barang 

tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue total harga pokok penjualan ditambah 
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dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya, di dalamnya 

terdapat/meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). 

Urgensi dari mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya terletak pada 

idealnya kerjasama antara shahibul maal dan mudharib. Kerjasama (partnership) 

merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama dalam ekonomi 

harus di manifestasikan dalam semua aktivitas ekonomi, yaitu: produksi, konsumsi 

dan distribusi barang atau jasa. Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun 

pemerataan dan kebersamaan. Melalui bagi hasil akan dapat memaintenance 

perekonomian secara merata. Efek atau dampak yang diberikan dari hasil kerjasama 

ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama pada bidang 

ekonomi, kepentingan negara, dan kesejahteraan rakyat. 

Akad atau al- Aqd yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai 

dengan kehendak syariat yang memberikan pengaruh terhadap objek perikatan.62 

Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kukuatan untuk mengikat pihak-

pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang 

ditimbulkan akad tersebut. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam surah al- Maidah ayat 1 yang 

berbunyi: 

ْنػَ 
َ
ا
ْ
ْم َبِىْيَمُة ال

ُ
ك
َ
ْت ل

َّ
ِحل

ُ
ُػُقْيدِِۗ ا

ْ
ْوُفْيا ِبال

َ
َمُنْيْٓا ا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ى يٰٓا ِ

 
ل ْم َغْيَر ُمحِ

ُ
ْيك

َ
ى َعل

ٰ
ا َما ُيْجل

َّ
اِم ِال

ُم َما ُيِرْيُد 
ُ
ك َ َيحْ ْنُجْم ُحُرمٌِۗ ِانَّ اّٰلله

َ
ْيِد َوا  ١الصَّ

Terjemahnya: 
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dia kehendaki. 

Ayat diatas menjelaskan mengenai akad yang harus dipenuhi, aqad dalam 

artian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan/perjanjian yang 

ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada 

objeknya.63 Akad itu sendiri mempunyai tiga rukun, yaitu: orang yang berkad (aqid), 

sesuatu yang diaqadkan (mauqud alaih), dan shigat (ijab dan Kabul). Aqad dapat 

berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad 

yang ditangguhkan.64 Menurut Syafi‟i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa 

secara universal prinsip bagi hasil yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, muzara‟ah 

dan muzakah. Namun sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah al-

musyarakah, al-mudharabah, sedang muzara‟ah dan muzakah khusus digunakan 

pada pembiayaan pertanian (platation financing).
65

 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan.
66

 Manan mengatakan bahwa musyarakah adalah hubungan kemitraan 

antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek 

baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang 
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berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya dan di dalam 

sistem ini didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang 

menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada 

perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara 

sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. 

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta 

lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama diantara dua pihak 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.
67

 Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah 

merupakan kerja sama kemitraan diantara pemilik modal yang mencampurkan modal 

mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi hasil usaha yang diberikan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis Islam adalah qirad atau mudhrabah, 

mudharabah merupakan salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istiah lain 

Mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan 

istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh memiliki maksud yang 

sama.
68

 Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) 

dengan pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu 

usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan 

bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
69

 Jika ada pembagian keuntungan sebelum 
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berakhirnya masa perjanjian maka akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di 

muka”.
70

 

Kedua belah pihak dalam Mudharabah bebas menyetujui proporsi atau rasio 

pembagian keuntungan diantara mereka dengan kesepakatan bersama. Rasio ini harus 

ditentukan pada saat kontrak diselesaikan. Mereka dapat memutuskan pembagian 

yang seimbang atau pengalokasian proporsi yang berbeda-beda. Dalam Mudharabah, 

jika ada kerugian maka ditanggung oleh pihak penyedia pembiayaan. Kerugian 

berarti pengikisan modal,tidak akan ada keuntungan yang dapat diakui atau diterima 

kecuali modal dari Mudharabah tetap utuh.
71

  

Pendistribusian keuntungan bergantung pada hasil akhir kegiatan 

opersionalnya pada saaat likuiditas fisik atau konstruktif dari Mudhrabah. Cadangan 

dapat diciptakan dengan kesepakatan bersama dan jika bisnis Mudharabah 

mengalami kerugian, kerugiannyaa dapat ditebus dengan keuntungan dari kegiatan 

bisnis bersama dimasa yang akan datang. Pada saat pengalokasian keuntungan, 

seorang rekanan dapat menyumbangkan bagian keuntungannya kepada rekan lain. 

Pihak penyedia pembiayaan dapat pula memberikan bonus atas pengelolaan yang 

baik ke Mudarib. Jika kerugiannya lebih besar dibandingkan keuntungan pada saat 

likuidasi, kekurangannya (kerugian bersih) harus dikurangi dari modal.
72

  

Keuntungan dibagi bila bertambah, tetapi penambahan ini tidak berarti 

perhitungan keuntungan yang didasarkan pada suatu transaksi saja. Keuntungan yang 

dihasilkan dari Mudhrabah tidak dapat di distribusikan secara final hingga semua 
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beban telah dibayarkan, sesuai dengan kebiasaan perjanjian aslinya. Pembukuan final 

akan dilaksanakan terhadap keuntungan bersih dari kegiatan operasional 

Mudharabah. Keuntungan mudarib akan terjamin setelah likuidas Mudharabah dan 

pemilik modal telah mendapatkan kembali modal dan keuntungannya.
73

 

Mudarib tidak dapat menuntut gaji periodik atau upah atau remunisasi atas 

pekerjaan yang dilakukannya melebihi bagian yang telah disetujui dalam kontrak 

(akad). Namun, Imam Ahmad memperbolehkan mudarib mengambil biaya harian 

atas makanan hanya dari akun Mudharabah.fuqaha Hanafi juga telah membatasi hak 

dari mudharib untuk menagih beban-beban yang terjadi selama perjalanan bisnis.
74

  

Sebagai prinsip, dalam Mudharabah hanya pihak penyedia pembiayaan yang 

menanggung kerugiannya. Namun, jika seorang mudarib juga menyumbangkan 

modal, yang dapat dilakukannya atas dasar kesepakatan bersama, ia juga akan 

menanggung kerugiaannya secara proporsional.
75

  

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan bisnis maupun kerja sama dan setiap transaksi 

usaha, yaitu kaidah “al-kharaj bidh damani” (pendapatan adalah imbalan atas 

tanggungan yang diambil) dan “al-gunmu bil ghurmi” (keuntungan adalah imbalan 

atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah 

orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban 
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menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan konpensasi yang 

pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian.
76

 

  Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan pemikiran kapitalis, mereka 

menyatakan bahwa, mereka menyatakan bahwa profit yang diterima oleh para 

pemilik modal (uang atau barang dagangan) dalam kontrak musyarakah atau 

mudharabah secara teoritis didasarkan pada risiko, karena walaupun si pemilik modal 

tidak melakukan pekerjaan apapun, ia menanggung beban resiko kerugian dengan 

menyertakan uang atau barang dagangannya kepada agen. Jadi sudah merupakan 

kewajiban si agen untuk membayar kompensasi atas risiko yang ditanggung si 

pemilik modal sebesar persentase tertentu dari profit yang dihasilkan, sebagaimana 

yang disepakati dalam kontrak. Islam tidak mengakui elemen risiko sebagai landasan 

sah bagi pendapatan. Islam mengaitakan pendapatan dengan hanya dengan kerja yang 

terkonsumsi.
77

 

Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa 

itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul 

kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. 

Sering kali risiko mencul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari  

setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui secara pasti. Selalu ada kemungkinan 

biaya (opportunity Cost) yang membuntuti setiap pilihan yang diambil dengan 

demikian, risiko itu sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung 
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ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau 

dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan.
78

 

D. Konsep Keadilan Pendapatan 

Dalam Islam, etika merupakan bentuk keimanan, keislaman, dan ketaqwaaan 

yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah swt. Islam 

merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang 

menyeluruh, termasuk dalam hal bisnis. Bisnis yang islami harus lahir untuk 

kepentingan beribadah kepada Allah Swt. dengan niat akan memenuhi aturannya. 

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan 

standar untuk prilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung  jawab dan 

bermoral. artinya, etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral 

yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.79  

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-

Quran. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu, pertama 

Kesatuan (Tauhid/Unity) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam  konsep 

tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeni, serta 

mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 

Kedua, keseimbangan (Equilibrium/Adil) adalah menganjurkan untuk berbuat 

adil dimensi horizontal atau setiap orang diperlakukan secara sama sesuai aturan yang 

adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat 

                                                         

78
Ari Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 

39. 

79
Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95. 



37 

 

 

 

dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam setiap 

aktifitas bisnis perlu diperlakukan sesuai haknya masing-masing.80  

Adil adalah hal mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk di implementasikan. 

Adil dalam Islam di kategorikan menjadi dua yaitu:81 adil bermakna jelas dan 

transparan. Artinya sebelum pekerja/karyawan dipekerjakan harus dijelakan 

bagaimana mekanisme dari pendapatan upah yang akan diterimanya, hal tersebut 

meliputi besarnya upah dan bagaimana tata cara pembayarannya. Selanjuntnya adalah 

adil bermakana proporsional. Artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas dengan 

beratnya pekerjaan tersebut. 

Secara harfiah, kata adil, bertindak adil, imbang, dengan jujur. Kata adil 

dalam Al-Qur‟an disebut lebih dari seribu kali setelah kata Allah dan ilmu 

pengetahuan. Karena itu, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan 

tindakan manusia. Al-Qur‟an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata 

atau istilah yang bersangkut paut dengan keadilan. Bahakan kata yang digunakan 

untuk keadilan juga tidak selalu berasal dari kata „adl, hukm dan sebagainya. Ada 

beberapa pengertian yang berkaitan dengan Al-Qur‟an dari kata „adl yaitu sesuatu 

yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang 

tapat dalam mengambil keputusan.
82

  

Quraish shihab memberikan penjelasan bahwa kata al-adl berarti 

mendudukkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata al-qisth artinya, 
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bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan 

dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut 

keadilan.83 

Kata adil adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja yang berarti84 

meluruskan/duduk lurus, mengamandemen/mengubah. Selain itu adil juga diartikan 

Sama/sepadan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada 

keadaan yang seimbang.85 Sedangkan secara istilah pengertian adil adalah pengakuan 

dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adil dapat diartikan sebagai 

suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak, 

memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang diperolehnya. 

Kata adil dalam terminologi fiqih adalah menempatkan sesuatu pada 

tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan 

sesuatu pada posisinya (wadh‟ al syai fi mahallih).
86

 Dalam terminologi Islam 

keadilan adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Namun ia juga 

bermakna aktif yang tercerminkan dalam “modernisasi Islam yang universal” yang 

bersifat moderat dan tidak berpihak atau cenderung kepada satu sisi saja, dan ia juga 

tidak mengisolasi dirinya dari keduanya tidak berbeda sama sekali dari keduanya. 

Namun ia adalah senyawa dari unsur-unsur keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang 

ada pada keduanya. Kemudian dari keduanya diciptakan satu sikap adil yang berdiri 
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di tengah dua kezaliman, dari kebenaran diantara dua kebatilan, sikap moderat 

diantara dua ekstrem.
87

  

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini 

karena Allah sendiri mempunyai sifat maha adil dan di dalam Islam merupakan 

kebenaran. Oleh karena itu antara keadilan dan kebenaran sangat sulit dipisahkan dan 

keduanya harus berjalan beriringan. Selain itu, keadilan menunjukkan keseimbangan 

atau posisi di pertengahan.
88

 

Beberapa pendapat merumuskan keadilan diantaranya, Thomas Aquinas 

mendefinisikan keadilan sebagai kecenderungan yang tetap dan kekal untuk 

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
89

 Sedangkan Nurdin 

mendefinisikan keadilan sebagai tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sessuai 

dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, 

walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara 

terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya.
90

  

Afifa rangkuti berpendapat bahwa pada hakikatnya keadilan adalah suatu 

sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dan yang menjadi hak 

setiap oraang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, 

yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan 

suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi 
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kebenaran ideal secara  moral akan suatunhal, baik itu menyangkut orang ataupun 

benda.
91

  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa bertindak secara adil berarti harus dilakukan 

dengan cara mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana 

yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah 

ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. 

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat 

adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

 

ُن َقْيمٍ 
ٰ
ْم َشَنا

ُ
ك ِرَمنَّ ا َيجْ

َ
ِقْسِطِۖ َول

ْ
ِ ُشَىَدۤاَء ِبال ه اِمْيَن ّٰللِ ْيُنْيا َقيَّ

ُ
َمُنْيا ك

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ا  يٰٓا

َّ
ل
َ
ٰٓى ا َعل

ْقَرُب 
َ
ْياِۗ ُوَي ا

ُ
ْيا ِِۗاْعِدل

ُ
ْيَن َثْػِدل

ُ
َ َخِبْيٌرٌۢ ِبَما َثْػَمل َ ِِۗانَّ اّٰلله  ٨ِللجَّْقٰيىِۖ َواثَُّقيا اّٰلله

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Maidah: 8)92 

Firman Allah yang lainnya, adil disejajarkan dengan perbuatan kebajikan 

karena sendiri adalah memberikan hak kepada yang punya. 

 

ِر 
َ
ُمْنك

ْ
َفْحَشاِۤء َوال

ْ
ُقْربٰى َوَيْنٰهى َغِن ال

ْ
ِاْحَساِن َوِايَْتۤاِئ ِذى ال

ْ
َػْدِل َوال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َ َيأ ۞ ِانَّ اّٰلله
َبْغِي َيِػُظ 

ْ
ُرْوَن َوال

َّ
ْم َثَذك

ُ
ك
َّ
َػل
َ
ْم ل

ُ
 ٩٠ك

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl ayat 90)

93
 

Di dalam Al-Qur‟an Surah An‟nisa ayat 135 juga dijelaskan tentang 

penegakan keadilan. 

 

 
َ
ْم ا

ُ
ْنُفِسك

َ
ٰٓى ا ْي َعل

َ
ِ َول ه ِقْسِط ُشَىَداَۤء ّٰللِ

ْ
اِمْيَن ِبال ْيُنْيا َقيَّ

ُ
َمُنْيا ك

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
َيالَِديِْن ۞ يٰٓا

ْ
ِو ال

 
ُ
ْن َثْػِدل

َ
ى ا َىيٰٓ

ْ
ا َثتَِّبُػيا ال

َ
ى ِبِىَماِۗ َفل

ٰ
ْول
َ
ُ ا ْو َفِقْيًرا َفاّٰلله

َ
ا ا ْن َغِنيًّ

ُ
ْقَرِبْيَن ًۚ ِاْن يَّك

َ
ا
ْ
ٗيْٓا َوال

ْ
ْيا ًۚ َوِاْن َثل

ْيَن َخِبْيًرا 
ُ
اَن ِبَما َثْػَمل

َ
َ ك ْو ُثْػِرُضْيا َفِانَّ اّٰلله

َ
 ١٣٥ا

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal agama Islam 

yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta.94 Prinsip adil 

yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang 

adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif serta dapat di pertanggung jawabkan. 

Demikian pula, prinsip adil menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis apakah 

dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak 

boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.95 
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Ketiga, kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan 

individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong 

manusia untuk aktif  berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Keempat, tanggung jawab/kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang 

mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban 

akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu 

mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan arat 

dengan kehendak bebas. Ia menenetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan manusia dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 

Kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam konteks ini selain 

mengandung kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, 

sikap, dan prilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. 

Dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip 

keadilan dan prinsip moralitas, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip 

keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian yaitu, petama: 

Proposional,artinya bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan 

pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang 

diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan 

produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga 

akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap 
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poduksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan 

produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.
96

  

Prinsip keadilan dalam upah ini diterjemahkan oleh pakar menajemen barat 

menjadi prinsip equal pay of equal job, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang 

sama. Ini mengandung makna bahwa apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan 

pekerjaan yang sama, maka upah yang akan mereka terima juga harus sama.
97

 

Menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab 

Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain melebihi 

kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kezaliman. Jadi 

penganiayaan yang terkait upah terhadap pekerja adalah tidak dibayar secara adil atau 

tidak sesuai dengan bagian yang sah dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan 

terhadap pengusaha adalah menuntut dan memaksa untuk membayar upah para 

pekerja melebihi kemampuan yang dimilikinya.
98

 

Kedua, transparan dan jelas, transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas 

dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad 

(kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk 

pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar 

dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam 

dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga 
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semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya 

sikap zalim terhadap yang lain.
99

 

 Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan tidak 

hanya dalam urusan upah saja, tetapi dalam urusan lainnya seperti perekrutan pekerja, 

promosi jabatan, keputusan- keputusan lain dimana manajer harus menilai kinerja 

seorang pekerja terhadap pekerja lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah 

keharusan.
100

 Keadilan upah atau pendapatan memiliki urgensi yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada 

perusahaan lainnya. Pendapatan yang adil maksudnya segala pengorbanan yang 

dilakukan karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Kaadilan, 

kelayakan dan besarnya upah yang berlaku pada perusahaan akan banyak menarik 

minat para calon tenaga kerja yang potensial untuk bergabung atau bekerja pada 

perusahaan tersebut. Upah yang tinggi dan layak juga dapat mempertahankan 

karyawan yang ada. Namun, dalam menetapkan besarnya upah perusahaan harus adil.  

Perusahaan dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan seperti yang 

tertulis dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan sebagai berikut:101 

1. Pengusaaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 

2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana 

dimaksud pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 
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3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam keputusan 

menteri. 

Menurut M. Hashim kamali dalam Karyanya Membumikan Syariah, dia 

mengatakan bahwa keadilan dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya 

yang benar, dan dalam konteks Syariah memberikan kepada seseorang apa yang 

menjadi haknya.
102

 Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam 

institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.
103

 Suatu teori yang 

elegan dan ekonomis, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga 

hukum dan institusi, tidak peduli betapun efisien dan rapinya, harus di reformasi atau 

dihapuskan jika didalamya tidak tedapat keadilan. Setiap orang memiliki kehormatan 

yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak dapat  

membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika hilangnya kebebasan bagi 

setiap orang.
104

 

Walaupun setiap orang tidak saling sepakat dalam menanggapai mengenai 

keadilan. Tapi untuk konsep keadilan itu sendiri, hampir semua orang memiliki 

pendapat yang sama.
105

 Setiap orang memahami kebutuhan akan pemenuhan hak dan 

kewajiban dan bagaimana cara untuk mendistribusikan hak dan kewajiban tersebut. 

Dari beberapa definisi mengenai keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan 

adalah seseorang yang mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan atau 

menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat.    
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Dalam Teori kedilan John Rawls, ada dua prisnsip keadilan yaitu: pertama,      

setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas , seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang, kedua, distorsi (ketimpangan)  sosial-

ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan itu dapat diharapkan 

saling meguntungkan bagi setiap orang.
106

  

Menurut Misanan, prinsip-prinsip keadilan ekonomi terdari dari; kerja, 

kompensasi, efesiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, 

kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri. 

Untuk lebih rinci diuraikansebagai berikut: 

Pertama, kerja (resource utilization) Islam sebagaimana yang dijelaskan 

Misnanan, memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya, Islam 

membagi waktu atas menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki, kerja 

dalam arti sempit menurut Misanam, adalah pemanfaatan atas kepemilikan 

sumberdaya manusia. Sedangkan secara umum kerja berarti pemamfaatan sumber 

daya manusia, bukan hanya kepemilikan semata. Rizki paling utama adalah rizki 

yang diperoleh dari hasil kerja, atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci 

Allah adalah rizki yang diperoleh dari cara meminta-minta.
107

 

Kedua, kompensasi (compencation), menurut Misanan adalah konsekuensi  

dari implementasi prinsip kerja. Sertiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau 

imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya  

berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebakiknya, setiap bentuk pengrusakan 

sumberdaya  atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapaatkan sanksi, 
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atau pemberian tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga 

kerja, sumber daya alam, ataupun modal masing masing berhak mendapatkan upah, 

sewa, keuntungan. Sebakinya orang yang menganggurkan sumber daya yang 

dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, tidak berhak untuk berhak memperoleh 

konpensasi atas kepemilikan sumber dayanya.
108

  

Ketiga, efesiensi (efficiency), efesiensi dalam pandangan Misanan adlah 

perbandingan terbalik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan 

hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan 5 unsur pokok, yaitu 

keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil tediri dari aspek jumlah 

(kuantitas), dan mutu (kualitas). Efeseiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang 

menghasilkan yang memberikan maslahat paling tinggi atau disebut efesiensi alokasi 

(allocation affeciency). Dalam arti sempit efesiensi berarti kegiatan yang 

menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efesiensi teknis (x-

effeciency).  

Efesiensi teknik kata misan diukur dengan perbandingan antara hasil (output) 

dengan masukan (input) yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

efisien pengelolaan sumber daya. Perilaku penghematan merupakan suatu upaya 

untuk mencapai efesiensi teknis. Meskipun demikian, tercapainya efesiensi teknis 

tiadaklah menjamin tercapainya efesiensi alokatif dengan sendirinya karena hasil 

kegiatan belum tentu memberikan maslahat tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena 

itu perlu dihindari tindakan-tindakan belebihan (israf), baik dalam hal penggunaan 

sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.
109
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Keempat, profesionalisme (Profesionalism), profesionalisme yang 

diungkapkan Misanan adalah merupakan implikasi dari efesiensi. Propesional artinya 

menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti 

menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output 

secara efesien. Allah melarang menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan 

ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. 

Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh 

kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya profesionalisme ini 

akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau 

spesialisasi.
110

 

Kelima, kecukupan (sufficiency), menurut Misanan bahwa jaminan terhadap 

taraf hidup layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap 

individu , baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. 

Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat, dimana manusia tidak 

dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan 

hidup. Para fuqoha mendefinisikan kecukupan sebagaimana yang dikutip Misanan 

adalah terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, 

pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja membangun keluarga 

(pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi individu tanpa berlebihan. Sebagai 

konsekuensinya, setiap individu harus mendapatakan kesempatan menguasai dan 

mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari 

agar kecukupan antar generasi terjamin.
111
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 Keenam, pemerataan kesempatan (equal opportunity), setiap individu kata 

Misanan, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan 

yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan 

kemampuannya. Setiap orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, 

tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. 

Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, 

belajar, bekerja, jaminan keamanan dan kesempatan pemenuhan hak-hak 

kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus 

kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada satu kelompok tertentu.
112

  

Ketujuh, kebebasan, dalam pandangan Islam menurut Misanan, manusia 

memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada 

kekuasaaanya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang 

salah, yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya 

dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tetapi kebebasan tanpa 

batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu dalam 

Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.
113

 

Kedelapan, kerjasama (ta‟awun), Misanan mengurai bahwa manusia adalah 

makhluk individu, sekaligus makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Meski beragam, manusia juga memliki  beberapa tujuan yang sama dalam 

hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan, manusia tidak dapat mencapai 

                                                         

112
 Munrokhim Misanan, dkk., Ekonomi Islam, h. 67-68. 

113
 Munrokhim Misanan, dkk., Ekonomi Islam, h. 68. 



50 

 

 

 

tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Terdapat 

saling keuntungan dan tolong-menolong dalam antar sesama manusia. Kerjasama 

adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam 

menggapai tujuan bersama. Oleh karenanya kerjasama akan menciptakan sinergi 

untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan 

manusia untuk bekerjasama dalam berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan.
114

  

Kesembilan, persaingan (competition), Islam dalam pandangan Misanan, 

mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketaqwaan dan kebaikan. 

Demikian pula dalam hala mu‟amalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling 

berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan.
115

  

Kesepuluh, keseimbangan (equilibrium), keseimbangan hidup dalam ekonomi 

menurut Misanan, dimaknai sebagai tidak ada kesenjangan dalam pemenuhan 

kebutuhan berbagai aspek kehidupan; antara aspek fisik dan mental, material dan 

spiritual, individu dan sosial, keseimbangan bermakna tercapainya suatu situasi di 

mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha.
116

  

Kesebelas, solidaritas, Misanan menjelaskan bahwa solidaritas mengandung 

arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar  untuk 

memupuk hubungan yang baik antara anggota masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan hak-hak setiap masyarakat lebih 

terjamin dan terjaga. Solidaritas kata Misanan, juga bisa dimaknai toleransi. Toleransi 
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berarti memberikan kelonggaran/atau membantu orang lain untuk memenuhi 

kewajibannya.
117

  

Keduabelas, informasi simetri, kejelasan informasi dalam ekonomi 

(muamalah) atau intraksi sosial menurut Misanan, adalah merupakan hal mutlak yang 

harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi 

seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik 

informasi mengenai objek, pelaku transaksi, atau akad transaksi. Suatu akad yang 

didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak di 

anggap batal menurut Islam. Dengan kata lain tidak boleh ada sesuatu yang 

disembunyikan. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi maka perlu memberi 

akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi 

penting yang terkait dalam setiap transaksi.
118

    

Keadilan yang berkaitan dengan outcome sering disebut sebagai keadilan 

distributif, namun sesungguhnya kedua hal tersebut tidak sama. Kajian psikologi 

tentang keadilan, pemberian upah hampir selalu dimasukkan dalam lingkup keadilan 

distributif. Bila dicermati, pemberian upah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu distribusi 

dan pertukaran. Karenanya, para ahli ekonomi menilainya sebagai keadilan 

pertukaran (komutatif). Bahkan, ekonom terkenal Adam Smith menyatakan bahwa 

hakikat keadilan adalah keadilan komutatif.
119

 

Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah 

terhadap rakyat. Di sini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat 
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dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Prinsip-prinsip 

keadilan distributif sangat bervariasi. Meskipun demikian, ada tiga prinsip yang 

paling sering diterapkan.
120

  

Prinsip pertama dikenal dengan equity. Secara garis besar prinsip ini 

mengandung dua hal pokok. Bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan 

sumbangan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, maupun yang 

lain. Prinsip proporsional ini sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. 

Prinsip kedua adalah kesetaraan atau ekualitas. Sedangkan prinsip ketiga 

mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Prinsip ini dapat 

diinterpretasi bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya 

dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhannya maka makin besar upah yang 

diterima.
121

  

Adapun asa-asas hukum keadilan pengupahan atau pendapatan adalah: 

pertama, korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, 

subtansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia 

diukur dari penerapan nilai-nilai pancasila dalam hubungan industrial. Pancasila 

adalah ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber hukum yang 

tertinggi.
122

 

Kedua, hak atas upah atau pendapatan terhadap pekerja/karyawan lahir setelah 

adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir. Maksudnya hak 
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dan kewajiban itu ada setelah adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerja akan 

menimbulkan hubungan kerja. Perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antara 

pekerja dan penguasa. Setelah adanya kata sepakat maka para pihak harus terikat 

dengan perjanjian tersebut.
123

 

Ketiga, upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci dengan jelas. 

Komponen upah teerdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. 

Upah pokok harus mengacu pada kebutuhan hidup yang manusiawi. Komponen upah 

akan menentukan perhitungan hak dan upah lainnya. Upah pokok merupakan imbalan 

atas jasa pekerja, dan bagian besar dari kompenen upah yang pastinya akan dinikmati 

oleh seluruh pekerja secara rutin sepanjang hubungan kerja masih ada. Dengan 

demikian upah pokok itu harus layak untuk mememnuhi kebutuhan hidup pekerja.
124

 

Keempat, tidak boleh ada diskriminasi upah atau pendapatan. Perbedaan upah 

untuk pekerjaan yang sejenis atau tingkatan pekerjaan yang sama atas dasar 

perbedaan kelamin, perbedaan warna kulit, agama, etnis, golongan politik dilarang. 

Hak atas pekerjaan dan upah/pendapatan yang layak adalah hak asasi manusia yang 

berlaku secara universal. Diskriminasi terhadap upah atau pendapatan yang diterima 

oleh pekerja dilarang karena sikap diskriminasi tersebut akan menimbulkan sikap 

cemburu, iri, dan tidak harmonisnya hubungan sesama orang yang mempunyai 

kesempatan yang sama. Norma pelindungan upah atau pendapatan harus mencakup 

perlindungan kepada pekerja sektor formal dan informal, pekerja tetap dan pekerja 

tidak tetap. Namun demikian cara melindunginya diperbolehkan berbeda-beda karena 

sikap hubungan kerjanya barbeda pula.
125
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Kelima, pemberian upah harus manusiawi, pemberian upah dalam hal ini 

makananya adalah besarnya upah atau pemberian pendapatan haruslah menghargai 

pekerja sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, yaitu hak hidup secara layak. 

Besarnya upah setara dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja, minimal layak untuk mememnuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan 

hidup yang layak bagi kemanusiaan adalah hak kodrat yang tentu perlu untuk 

dilindungi. Pekerja adalah manusia yang memerlukan penghargaan sebagai manusia 

yang punya harkat dan martabat. Untuk memenuhi hak asasi manusia atas upah itu 

harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara layak. Selain 

itu, proses pembayaran upah harus tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan 

karena upah ditunggu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terlambat 

mambayar upah maka penguasa seharusnya dikenakan denda.
126

   

Keenam, pemerintah harus melindungi upah pekerja. Sebagai negara hukum, 

pemerintah sebagai penyelenggara negara harus melindungi warganya terutama 

warga yang lemah yaitu: lemah hubungan kelangsungan kerja, lemah sosial ekonomi, 

serta lemah fisiknya. Untuk menghindari perbutan semena-mena pihak yang kuat 

ekonominya, pemerintah sebagai pengayom masyarakat harus dapat melakukan 

campur tangan melalui regulasi ataupun kebijakan yang sifatnya menghindari upah di 

bawah standar kebutuhan manusia.
127

 

  Ketujuh, keseimbangan. Upah itu harus memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha. Seharusnya diperhatikan pula 

kemampuan pengusaha yang bermacam-macam tingkatanya seperti pada pengusaha 
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mikro, kecil, menengah, dan bessar sehingga seyogyanya ada kebijakan upah 

bertingkat. Kemampuan pekerja juga tidak sama dalam melakukan kebijakannya, ada 

yang produktif dan ada juga yang kurang, ada yang skill dan ada juga yang kurang 

skill, ada pekerjaan yang berisiko dan ada juga yang kurang berisiko, ada yang sudah 

lama bekerja dan ada juga masa kerja masih pendek. Pekerja kontrak atau pekerja alih 

daya (Outsourcing) yang memiliki waktu kerja tertentu, adil kiranya diberikan 

tunjangan kusus yang diberi nama tunjangan fleksibel, sebagai penjaga keseimbangan 

dari sistem lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini karena pekerja jenis itu memiliki 

resiko atas kelangsungan sumber penghasilan setelah habis masa kontrak.
128

  

 Upah, gaji atau pendapatan yang dicita-citakan dalam hukum adalah yang 

layak untuk memenuhi kehidupan pekerja bersama keluarganya dan layak atas 

kelangsungan usaha pengusaha. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban 

para pihak dalam perjanjian diperlukan norma hukum untuk mengatur perlindungan 

upah sebagai jaringan pengaman seperti: upah layak minimum, upah lebih layak, 

upah sangat layak. Upah layak minimum adalah jaring pengaman upah pada 

perusahaan mikro dan perusahaan kecil. Upah lebih layak adalah jaring pengaman 

upah pada usaha menengah, perusahaan padat karya. Upah sangat layak merupakan 

jaring pengaman upah pada perusahaan besar, BUMN atau BUMD. Pengusah tidak 

dapat melakukan kewajiban melampaui kemampuannya, maka oleh sebab itu tuntutan 

mensejahterahkan pekerja harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Untuk 

mengetahui kemampuan keuangan perusahaan, pengusaha harus menyampaikan 

kondisi perusahaan secara jelas dan transparansi dan akurat.
129
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Kedelapan, adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif, 

produktifitas pekerja dapat diukur melalui hasil pekerjaan, baik melalui kualitas atau 

mutu kerja yang berkualitas. Jumlah satuan pekerjaan yang melampaui standar, atau 

jumlah jam kerja yang melampaui standar, kedisiplinan dalam bekerja dan 

sebagainya. Penghargaan atas kelebihan hasil kerja tersebut harus ada pengaturannya 

dalam bentuk skala produktifitas kerja. Penghargaan tersebut boleh saja dalam bentuk 

fasilitas khusus dari pengusaha, tambahan penghasilan ataupun sebagainya.
130

  

Kesembilan, transparansi dalam manajemen pengupahan atau dalam 

pemberian pendapatan. Manajemen upah yaitu, kebijakan ekonomi perusahaan dalam 

sistem pengupahan. Prinsip transparansi dari perusahaan merupakan sikap 

keterbukaan informasi dari pengusaha maupun  pekerja tentang hak dan kewajiban 

para pihak, pemberian informasi yang jelas dan jujur, dapat berakibat pihak pekerja 

memaklumi dan ikhlas menerima hak apa yang diberikan pengusaha. Upah dengan 

perinciannya haruslah sederhana mungkin, dengan demikian dapat mudah dimengerti 

oleh para pekerja.
131

 

Kesepuluh, para pihak yang karena kesengajaan atau kelalaiannya 

mengakibatkan kerugian pihak lawan karena dikarenakan sanksi. Keterlambatan 

pembayaran upah yang dilakukan pengusaha baik secara sengaja maupun karena lalai 

harus dikenakan denda sebagai sanksi. Untuk menghindari kesewenang-wenangan 

pihak pengusaha, besar denda tidak perlu ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

melainkan  harus ditetapkan dalam kesepakatan kerja bersama. Perjanjian yang 
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besifat kolektif akan menghasilkan kesepakatan lebih sesuai hati nurani pekerja yang 

lebih demokrasi.
132

  

Kesebelas, hak prioritas adalah upah, pembayaran upah harus lebih 

didahulukan daripada kreditur lainnya, apabila pengusaha mempunyai kreditur lebih 

dari satu, maka pekerja sebagai pemegang hak atas upah merupakan kreditur preferen 

atau kreditur yang istimewa, tujuan dari prinsip ini adalah karena kehadiran upah 

sangat ditunggu oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
133

       

Keadilan menurut satu orang dengan orang lain terkait dengan pendapatan 

tentu berbeda, tetapi antara manusia satu dengan yang lainnya memiliki hak yang 

sama yaitu untuk dipenuhi haknya masing-masing (pendapatannya).     

Pendapatan Menurut sukirno adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

penduduk atas prestasi kerja selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, 

bulanan atau tahunan. Pendapatan dapat dibedakan menjadi: Pendapatan Pribadi, 

Pendapatan disposibel, dan pendapatan Nasional. Pendapatan Pribadi yaitu, semua 

jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan ataupun yang 

diterima penduduk suatu negara. Sedangkan pendapatan disposibel yaitu, pendapatan 

pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa 

pendapatan yang siap dibelanjakan inilah dinamakan sebagai pendapatan disposibel, 

dan pendapatan nasional yaitu, jumlah pendapatan yang diterima faktor-faktor 

produksi yang digunakan untuk meproduksikan barang-barang dan jasa dalam satu 

tahun tertentu.
134
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Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan sebagai total penerimaan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan 

yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas 

jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.
135

 

Pendapatan pribadi atau individu dari seseorang dapat dimaknai sebagai jenis 

pendapatan masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan 

kegiatan/aktivitas apapun, yang diterima oleh penduduk. Pendapatan pribadi 

merupakan pendapatan dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok 

rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
136

  

Berdasarkan Teori Pendapatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan adalah jumlah uang yang diterima dan mempunyai batas waktu tertentu 

dan dengan pendapatan tersebut sesorang dapat menggunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Terkait dengan pendapatan, dalam al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 29 dapat 

dijelaskan mengenai Pendapatan 

 

اَرةً  ْيَن ِتجَ
ُ
ْن َثك

َ
آْ ا

َّ
َباِطِل ِال

ْ
ْم ِبال

ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَيال

َ
ْيْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا َثأ

َ
َمُنْيا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ْم ِۗ  يٰٓا

ُ
ْنك َغْن َثَراٍض م ِ

ْم َرِحْيًما 
ُ
اَن ِبك

َ
َ ك ْم ِۗ ِانَّ اّٰلله

ُ
ْنُفَسك

َ
ْيْٓا ا

ُ
ا َثْقُجل

َ
 ٢٩َول

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian mengambil harta 

orang lain dengan cara tidak baik, dan kailian boleh melakukan aktivitas perniaagaan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka, serta janganlah menjerumuskan diri anda 

dengan melanggar perintahnya dan jangan pula kalian saling membunuh karena 

kalian semua berasal dari satu naf, sesungguhnya Allah swt. Selalu melimpahkan 

rahmat kepada kalian. 

E. Barbershop 

Barbeshop yang berasal dari bahasa latin barba jenggot. Seorang barber 

mempunyai pekerjaan utama memotong, menghias, merawat, memberikan gaya dan 

mencukur rambut lekaki yang dapat merubah jadi diri seorang lelaki. Tempat kerja 

barber disebut Barbershop juga merupakan tempat terjadinya interaksi sosial.
137

 

Selain itu Barbershop merupakan inovasi atau perkembangan dari fashion, di mana 

dulunya barbershop sering disebut dengan tukang cukur.
138

 Potong rambut 

merupakan kebutuhan setiap bulannya, tak terkecuali bagi pria, dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut muncullah jasa potong rambut yang menawarkan layanan pangkas 

rambut hingga perawatan rambut pria.
139

  

Barbershop merupakan salon khusus laki-laki, hal ini dikarenakan bahwa 

bukan hanya perempuan saja yanmg selalu memperhatikan penampilan, tetapi laki-
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laki juga membutuhkan penampilan, mulai dari potong ranmbut, cuci rambut, pijat, 

dan perawatan yang lain yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki.
140

  

Mengenai pelayanan dalam Barbershop, Nasrullah dan Fadillah menjelaskan 

bahwa Barbershop memiliki kualitas pelayan tersendiri. Pelayanan yang diberikan 

seperti dalam sarana penataan interior maupun kelengkapan peralatan cukur.  Dalam 

hal pelayanan pun Barbershop berbeda dengan pangkas rambut biasa, dari proses 

cukur rambut, cuci rambut, pijak kepala, sampai proses hairstyling atau penataan 

rambut yang ditawarkan oleh Barbershop tentunya berbeda dengan pangkas rambut 

biasa. Dengan adanya perbedaan tersebut para pelaku usaha Barbershop berani 

menawarkan harga yang berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh pangkas rambut  

biasa, jadi tidak heran jika Barbershop merupakan pilihan utama para pria yang 

memiliki status sosial menengah ke atas.
141

 

Nasrullah dan Fadillah Menambahkan ada beberapa indikator kualitas 

pelayanan pada Barbershop diantaraya: pertama, mengutamakan penampilan agar 

tampak rapih dan profesional karena tuntutan kerja dan penampilan mudah dilihat 

serta dinilai oleh konsumen. Kedua, fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk pelanan 

konsumen Barbershop seperti alat cukur, ruang tunggu, parker ada yang sudah 

lengkap ada juga yang belum, sehingga ada sebagian konsumen belum merasa puas 

dengan terhadap kualitas pelayanan beberapa Barbershop.
142
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Ketiga, cara perawatan pada sarana dilakukan sebelum dan sesudah digunakan 

agar senantiasa steril ketika ada digunakan. Keempat, sarana dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, alat-alat cukur masih bagus dan bersih serta layak digunakan, 

sehingga konsumen menilai pihak penyedia jasa memiliki sikap profesionalisme. 

Kelima, mensiasati agar sarana dan fasilitas di Barbershop dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, agar konsumen senantiasa merasa puas. Keenam, pemilihan 

tempat agar mudah di jangkau oleh konsumen, seperti daerah perumahan yang padat 

penduduk.
143

   

Strategi Barbershop dalam mensiasati para pelanggannya agar merasa nyaman 

yaitu: pertama, cara dapat menepati waktu dan janji dengan konsumen: janji pemilik 

Barbershop dengan konsumen biasanya dalam hal waktu untuk mendapatkan giliran, 

misalnya sedang sibuk mencukur rambut, istirahat dulu untuk makan, atau 

memberikan giliran pada waktu buka di hari berikutnya. Kedua, cara meyakinkan 

konsumen dalam hal keahlian mencukur rambut yaitu dengan dengan memajang 

sertifikat, selain  itu menceritakan pengalaman serta menunjukkan hasil pekerjaan 

kepada pelanggan.
144

  

Ketiga, jujur kepada konsumen dalam hal penguasaan cukur rambut, apabila 

ditanya oleh konsumen. Keempat, membangun kepercayaan konsumen Barbershop 

dengan bersikap ramah, baik, dan murah senyum. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemilik Barbershop menampilkan pelayanan, mempelihatkan etika, sehingga para 
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pelanggan merasa nyaman. Kelima, penetapan tariff cukur rambut atau pelayanan 

jasa lainnya disesuaikan dengan harga dipasaran atau harga yang lumrah, karena tidak 

ada patokan khusus yang mengatur tarif pada Barbershop. Konsumen menilai harga 

yang diberikan sesuai dengan harga pasaran.
145

  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan dapat 

dirasakan oleh konsumen jika kepercayaan kunsumen dapat terpenuhi, serta pemilik 

Barbershop dapat memenuhi janji-janji yang ditawarkan. Artinya, secara keseluruhan 

dimensi mutu pelayanan mempunyai nilai kepuasan yang cukup baik , yerutama pada 

hal sikap Barbershop yang selalu menanyakan keinginan model rambut. 

Barbershop merupakan usaha jenis usaha jasa yang memberikan pelayanan 

kepada para pelanggannya. Kata jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti; Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, 

dan sebagainya, selain itu jasa juga diartikan dengan Perbuatan yang memberikan 

segala sesuatu yang diperlukan orang lain, layanan, servis, juga berarti Aktivitas, 

kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain 

(konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.
146

 

Jasa adalah perbuatan baik yang berguna, Manfaat yang diberikan kepada 

orang lain (baik masyarakat umum atau negara), Setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
147
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 Pendapat lain mengatakan bahwa Jasa merupakan suatu kinerja penampilan, 

tidak terwujud, dan cepat hilang, lebih dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan 

lebih cepat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. Jasa 

merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak terwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Produk jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun 

tidak.
148

 

Jasa adalah tindakan kinerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan 

dengan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima. 

Oleh karena itu, dapat diambil simpulan bahwa jasa merupakan tindakan atau kinerja 

yang memiliki karakteristik untuk menciptakan manfaat bagi pelanggan.
149

 

Jasa menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh Syamsi adalah setiap tindakan 

atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara 

prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. 

Produksinya bisa terikat dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
150

 

Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari satu 

pihak kepada pihak lain. Jasa juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat 
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diidentifikasi, tidak teraba, dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan.
151

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jasa merupakan sesuatu 

yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses 

dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses 

yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang 

mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

Mengenai pengertian jasa, Buchari Alma memaparkan pendapat para ahli 

sebagai berikut: 

a. William J. Stanton  

Servises are those separately identifiable, essentially intangible activities that 
provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to the sale of a product 
or another service. To produce a service may or may not require the use of 
tangible goods. However, when such use is required, there is no transfer of the 
title (permanent ownership) to these tabgible goods.  
Maknanya, Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak 

berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan 

menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.  

b. Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner  

Broad definition is one that defines services “include all economic activities 
whose output is not a physical product or construction, is generally consumed at 
the time it is produced, and provides added value in form (such as convenience, 
amusement, timeliness, comfort, or health) that are essentially intangible concerns 
of its first purchaser.  

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi 
bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti 
kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud.
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Pengertian dan konsep jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang 

outputnya bukanlah produk atau kondisi fisik, yang secara umum konsumsi dan 

produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya 

dalam bentuk (kenyamanan, liburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip 

tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya.
153

 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud yang melibatkan hubungan 

antara penyaji jasa dengan konsumen pemakai dan tidak ada perpindahan 

kepemilikan (transfer for ownership) antara keduanya. Dalam menghasilkan jasa 

tersebut digunakan produk fisik untuk mendukung aktivitasnya.
154

 

Bidang jasa merupakan bidang yang menawarkan pelayanan yang 

mementingkan membantu konsumen dalam berbagai hal.
155

 Oleh karena itu, bidang 

jasa tersebut perlu ditingkatkan sistem operasionalnya demi memberikan pelayanan 

yang mudah dan nyaman bagi para konsumen. 

Jasa mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud  

Jasa merupakan perbuatan, penampilan atau sebuah usaha. Bila membeli jasa, 
maka pada umumnya tidak ada ujudnya. Konsep tidak berwujud ini mempunyai 
dua arti yang kedua-duanya merupakan tantangan bagi marketing, yaitu:  
1) Sesuatu yang tidak dapat disentuh, tidak dapat dipahami.  
2) Sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, tidak mudah diformulasikan. Untuk 

memasarkan jasa ini diperlukan pemikiran yang lebih jauh bagi para pelaksana 
dibandingkan dengan pemasaran barang.  

b. Produksi dan konsumsi berjalan serempak  
Pada umumnya, barang diproduksi dulu kemudian dijual dan dikonsumsi. 
Sedangkan jasa biasanya dijual dulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 
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serempak. Dikatakan produksi dan konsumsi berjalan serempak artinya di 
penghasil jasa, sering hadir secara pisik, pada waktu konsumsi berlangsung.  

c. Kurang memiliki standardisasi dan keseragaman  

Industri jasa cenderung dibedakan antara:  

1) Berdasarkan orang (people based)  

2) Berdasarkan perlengkapan (equipment based)  

Implikasi dari perbedaan ini ialah “outcomes” atau hasil jasa berdasarkan 

orang (people based) jasa kurang memiliki standardisasi, dibanding dengan outcomes 

dari jasa yang berdasarkan perlengkapan (alat). Dengan kata lain, jasa yang memakai 

pelayanan orang, memiliki tingkat variabilitas, tergantung pada orangnya, dan tingkat 

perbedaan ini tidak ada, pada jasa yang dilayani oleh mesin. Ini merupakan 

pertimbangan penting, bagi industri jasa yang menggunakan banyak tenaga orang.
156

 

Kotler dan Armstrong mengungkapkan bahwa jasa memiliki empat 

karakteristik khusus yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Jasa tak berwujud (service intangibility)  

Berarti bahwa jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui 

sebelum jasa itu dibeli.  

b. Jasa tak terpisahkan (service inseparability)  

Berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, tanpa mempedulikan 

apakah penyedia jasa itu orang atau mesin.  

c. Variabilitas jasa (service variability)  

Berarti bahwa kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan 

kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan.  

d. Jasa dapat musnah (service perishability)  

Berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat 

kemudian.
157

 

Menurut Parasuraman, sebagaimana dikutip oleh Untung bahwa ada lima 

dimensi kualitas pelayanan yaitu. Pertama, reliability (Keandalan/kemampuan 

mewujudkan janji), yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 
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dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja yang harus sesuai dengan harapan 

pengguna berarti ketepatan waktu. Kedua, Responsiveness (ketanggapan dalam 

memberikan pelayanan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap 

dan kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya untuk membantu konsumen serta 

memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Dimensi ini 

menekankan pada sikap penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat dan tepat dalam 

menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah konsumen.
158

 

 Ketiga, Assurance (keyakinan atau kemampuan memberikan jaminan 

pelayanan) yaitu kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan 

keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa terutama karyawannya mampu 

untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan.keempat, 

Empathy (memahami keinginan konsumen) yaitu perhatian secara individual 

terhadap pelanggan seperti kemudahan untuk berkomunikasi yang baik dengan para 

karyawan dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Kelima, Tangibles (tampilan fisik pelayanan) yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak luar. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perubahan serta keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
159

 

Ada empat ciri utama dalam setiap jasa, yaitu:  

a. Tidak berwujud, sehingga konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, 

mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk 
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mengurangi ketidakpastian, maka konsumen mencari informasi tentang jasa 

tersebut  

b. Tidak terpisahkan (inseparability), dimana jasa tidak dapat dipisahkan dari 

sumbernya yaitu perusahaan jasa  

c. Bervariasi (variability), dimana jasa sering kali berubah-ubah tergantung siapa, 

kapan dan dimana menyajikannya. 

d. Mudah Musnah (perishability), jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan 

datang.
160

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jasa mempunyai 

karakteristik dan dimensi yang bermacam-macam yang kesemuanya menunjukkan 

kualitas pelayanan jasa tersebut. karakteristik-karakteristik tersebut perlu diketahui 

baik oleh pemberi jasa maupun pemakai jasa. 

Jasa mempunyai banyak jenisnya. Macam-macam jasa dapat dikelompokkan 

menjadi 5, di antaranya:  

a. Personalized services  

Jasa ini sangat bersifat personal, yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang 

menghasilkan jasa tersebut. Oleh sebab itu pelayanannya haruslah langsung 

ditangani sendiri oleh produsennya. Pemakaian perantara dalam hal ini tidak 

praktis. Saluran distribusinya adalah sangat pendek, karena penjualan langsung 

adalah yang paling tepat.  

Personal services ialah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan 

perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, foto. 
161
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b. Financial services  

Financial services terdiri dari:  

1) Banking Services (Bank)  

2) Insurance Services (Asuransi)  

3) Investement Securities (Lembaga penanam modal)  

c. Public utility and transportation services  

Perusahaan public utility mempunyai monopoli secara alamiah, misalnya 

perusahaan listrik dan air minum. Sedangkan transportasi services ialah meliputi: 

angkutan kereta api, kendaraan umum, pesawat udara dan sebagainya. 

 

d. Entertainment  

Orang yang mempunyai usaha ini bisa memperoleh pendapatan yang besar karena 

mereka bisa mempengaruhi masyarakat, melalui advertising. Yang termasuk ke 

dalam kelompok ini ialah: usaha- usaha di bidag olah raga, bioskop, gedung-

gedung pertunjukan dan usaha-usaha hiburan lainnya
162

.  

e. Hotel services  

Hotel bukan merupakan suatu obyek pariwisata melainkan merupakan salah satu 

sarana dalam bidang kepariwitaan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan 

kegiatan bersama tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel biro, agar dapat menjadi 

daya tarik dari daerah yang bersangkutan.
163

 

Macam-macam jasa yang ditawarkan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  

a. Personal services: barbershop (tukang cukur)  

b. Business services: akuntan, notaris, konsultan, manajemen, jasa perdagangan.  
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c. Profesional services: guru (profesional), dokter, penasehat hukum, pengacara.  

d. Financial servise: bank, asuransi, bursa.  

e. Transportation: beca, ojek sepeda, ojek motor, pedati, delman, oplet, bus, kereta 

api, angkutan laut, udara, angkutan pipa.  

f. Public utility: listrik, air minum (ledeng) telpon, fasilitas angkutan jalan raya, by 

pass, toll dan sebagainya.  

g. Entertainment: hiburan bioskop, olah raga, kaset lagu, lawak, film (video) taman 

hiburan (rekreasi).  

h. Pariwisata, hiburan dalam arti ruang lingkup lebih besar seperti, Obyek-obyek 

wisata dalam kota, Obyek wisata pantai ,Obyek wisata pegunungan  

4) Lembaga-lembaga yang berhubungan seperti; biro perjalanan, pengaturan visa, 

fasilitas penginapan, transport khusus dan sebagainya.  

i. Hotel. Berbagai jenis penginapan dengan fasilitas yang tersedia.
164

 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ada bermacam-macam jasa dalam 

bidang yang berbeda-beda. Jenis-jenis jasa tersebut memiliki karakteristik dan fungsi 

sendiri-sendiri tergantung bagaimana pelaksanaan jasa tersebut. 

F. Kerangka Konseptual 

Pengupahan merupakan kompensasi yang di berikan kepada seseorang atau 

karyawan atas pekerjaan yang telah di lakukan. Pengupahan pada Barbershop di Kota 

Watampone Menggunakan upah bulanan dan bagi hasil, dimana sistem upah dengan 

bagi hasil tersebut menggunakan profit Sharing dimana pembagian keuntungan 

dilakukan sesuai dengan nisbah atau kesepakatan pada saaat perjanjian dan dalam 
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profit sharing ini keuntungan dibagi setelah biaya-biaya operasional Barber shop 

dikeluarkan. Adapun persentase bagi hasilnya yaitu menggunakan 50:50 atau 60:40 

Sementara itu, sistem upah bagi hasil menggunakan revenue sharing 

merupakan sistem upah dengan pendapatan kotor, artinya belum di kurangi dengan 

biaya-biaya opersional. Dari sistem upah bagi hasil ini akan dilihat bagaimana 

keadilan pendapatan terhadap karyawan Barber shop yang ada di Kota Watampone. 

Untuk memberikan gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka 

peneliti menyajikan dalam bentuk struktur kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 
Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian untuk 

memperoleh Output yang maksimal dan objektif, adapun penelitian ini menggunakan 

teknik-teknik sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian studi lapangan (field research) adalah suatu Penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari 

subjek yang diteliti serta bagaimana interaksi dengan lingkungan tersebut. Tujuan 

dari studi ini adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek 

tertentu dan memberikan deskripsi/gambaran lengkap mengenai subjek tersebut. 

Sebuah metode penelitian yang dilakaukan secara intensif, rinci, mendalam mengenai 

suatu gejala sosial atau unit sosial tertentu yang spesifik, dalam hal ini adalah dapat 

dimaknai sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu, benda atau fenomena-fenomena 

lain secara spesifik.
165

 

Olehnya itu studi dalam hal ini adalah suatu kajian atau telaah pada sebuah 

pendekatan untuk meneliti gejala dengan analisis suatu fenomena secara mendalam 

dan utuh. Yaitu Telaah atas sistem pengupahan berbasis bagi hasil dalam 

mewujudkan keadilan Pendapatan karyawan Barbershop di Kota Watampone. 

Selanjutnya, dalam penelitian dengan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) proses pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian 
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dengan mencari data dan meneliti langsung objek di lapangan dalam hal ini 

karyawan, pemilik usaha, dan pengguna jasa Barbershop untuk mendapatkan data 

dan gambaran secara eksplisit serta konkret tentang hal-hal yang terafiliasi dengan 

permasalahan yang diteliti.
166

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua (2) tempat yakni Joe Barbershop dan 

Pluto BarberShop kota Watampone dengan pertimbangan bahwa kedua tempat 

tersebut memiliki perbedaan bagi hasil (pendapatan). Alasan lain hanya meneliti di 

kedua tempat tersebut karena kota Watampone yang luas. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dilakukan secara fenomenologi dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif analisis yang itu dengan mencari arti dari pengalaman 

kehidupan ataupun sebuah masalah yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti 

menghimpun data berkenaan dengan konsep, fenomena atau peristiwa, pendapat, 

pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi tertentu atau 

pengalaman dalam kehidupan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencari dan 

menemukan makna dari hal-hal yan menjadi urgensi dan mendasar dari pengalaman 

hidup. Penggunaan pendekatan ini dimulai dengan melihat dan mengamati fenomena 

yang terjadi kemudian menelaah masalah dari fenomena yang sedang terjadi. 

Pendekatan fenomenologi menekankan pada berbagai aspek perilaku kehidupan 

manusia dan kemudian peneliti berusaha memahami dan memberikan arti atau makna 
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terhadap fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi tersebut.
167

 Sehingga data yang 

didapati di lapangan yang berkaitan dengan pengupahan dengan sistem bagi hasil 

dideskripsikan, interpretasikan, dianalisis, dan kemudian menarik kesimpulan 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Penelitian ini memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu fenomena 

atau peristiwa yang diteliti. Oleh karena itu, dengan menggunakan tipe penelitian ini 

akan diungkap gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi objek 

yang diteliti, hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara 

konprehensif sehingga memberikan pemahan yang utuh tentang fenomena atau 

peristiwa yang sedang diteliti.
168

 Dalam penelitian ini, fenomena atau peristiwa yang 

menjadi masalah penelitian adalah fenomena yang terjadi antara karyawan dengan 

pemilik usaha yang memberikan efek terhadap sistem upah yang diberlakukan 

dianggap tidak sesuai atau tidak adil. Sehingga peneliti akan mencari data informasi 

mengenai fenomena atau peristiwa tersebut secara mendalam dan mendetail.  

D. Sumber Data 

Sumber data dibagi dalam dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer berasal dari hasil wawancara denga informan
169

 yaitu data yang 

berasal atau di dapati dari masyarakat di Kota Watampone secara langsung dari 

sumber asli, peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang 
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berkaitan dengan pengupahan dengan sistem bagi hasil pada Barbershop di kota 

Watampone. Maka yang menjadi informan dari penelitian ini adalah karyawan 

Barbershop 2 orang, pemilik usaha Barbershop 2 orang. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang 

akan diteliti, yaitu bersumber dari kepustakaan, baik buku, jurnal maupun tulisan 

yang mempunyai keterkaitan upah dengan sistem bagi hasil. Dengan data sekunder 

ini dimaksudkan sebagai data penunjang
170

 terhadaap data primer yang relevan 

dengan pembahasan tersebut. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan dan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1) Observasi 

Observasi atau disebut pengamatan, yaitu tekhnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang 

diteliti dengan berperan serta dalam aktivitasnya. Pengamatan yang dimaksudkan 

adalah pengamatan langsung, alamiah, berparttisipasi dan bebas.
171

 Dalam 

pelaksanaannya akan dicatat hal-hal yang penting dan peristiwa-peristiwa yang 

sedang terjadi di lapangan, baik yang terjadi secara spontan maupun tidak. Namun, 
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tetap berfokus pada data dan fakta yang mempunyai relevansi dengan topikalitas 

masalah yang diteliti. 

2) Wawancara 

Wawancara atau disebut (Interview) merupakan pengumpulan data melalui 

wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman ini dimaksudkan 

untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok 

permasalahan yang diwawancarakan dengan informan/narasumber, yang mana 

sumber data tersebut dianggap kompeten dan punya kredibilitas  serta diyakini dapat 

memberikan data dan fakta yang otentik terhadap objek yang diteliti. 

Wawancara diadakan secara santai  dan meyenangkan agar dapat memperoleh 

data yang reliable. Metode wawancara  mencakup cara yang digunakan  apabila 

seseorang mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 

informan dengan cara bersua. Kebanyakan dalam penelitian kualitatif  bersifat open 

ended dan mendalam, dilakukan secara tidak formal guna menggali pandangan  

subjek yang diteliti tentang banyak hal yang akan sangat bermanfaat untuk menjadi 

dasar bagi penelitian lebih jauh. 

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan wawancara yaitu: 

a) Membuat daftar masalah, atau semacam rincian pertanyaan yang disusun secara 

seistematis untuk diajukan kepada informan. 

b) Menyusun setiap pertanyaan itu menurut kebutuhan data dengan berbagai 

perkiraan jawaban yang akan diberikan informan 

c) Mengadakan kodifikasi pada setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh 

informan. Kode-kode itu berbentuk nama, status informan, jabatan, ataukah 

jenjang pendidikan, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mudah 
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melacak data jika diperlukan dan juga memudahkan interpretasi terhadap data 

tersebut. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai 

alat bukti atau keterangan, baik dalam gambar dokumentasi maupun narasi yang 

dapat menunjang penelitian.
172

 Dokumentasi juga merupakan cacatan peristiwa, 

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen dalam bentuk 

tulisan misalnya, cacatan harian, cerita kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan dan 

lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri.
173

 

Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen kunci harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis dan memotret situasi 

yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif instrumen 

utamanya adalah peneliti sendiri namun dalam memperoleh data empiris
174

 mengenai 

masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat instrument dalam 

bentuk pedoman interview. Seperti catatan pertanyaan, yang menjadi panduan 
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wawancara agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan ataupun ada hal-hal yang 

terlupakan. Kemudian alat perekam (recorder) yang digunakan untuk merekam 

pembicaraan yang dapat didengaar ulang agar memperoleh atau mendengar informasi 

secara lebih jelas. Kemudian sarana-sarana lainnya yang memungkinkan dapat 

digunakan di lapangan sebagai alat bantu, diantaranya seperti kamera. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Teknik pengolahan dan analisis data juga disebut penafsiran data. Yaitu 

sebuah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan 

verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. 

Data diolah secara manual dengan menghimpun informasi hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dalam artian melakukan kodifikasi, klasifikasi, dan 

klarifikasi setiap jawaban yang disampaikan oleh informan agar memudahkan dalam 

melacak data, untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. 

2. Analisis Data 

Setelah data dapat diperoleh, langkah berikutnya adalah analisis data dengan 

menggunakan tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola/bentuknya.
175

 

Dengan kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
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lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjunya dan mencarinya jika diperlukan.  

b. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disususun. 

Bentuk penyajian data kualitatif yaitu teks naratif yang berbentuk catatan lapangan 

dan model tersebut mencakup berbagai matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. 

Semua dirancang untuk mendapatkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan bentuk yang praktis.
176

 Dengan melakukan penyajian data maka 

akan memudahkan dalam memahami fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. 

c. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan 

menjadi jelas yang dapat terafiliasi dengan kausal atau sebab akibat, interaktif, 

hipotesis, dan teori.
177

 

Adapun pengertian analisis data adalah proses mencari dan me nyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang 

penting dan yang akan dipelajari serta selanjutnya membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami. 

H.  Pengujian Keabsahan Data 
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Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji 

kredibilitas, transferability, dependability dan konfirmability. Keakuratan, keabsahan 

dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal pertemuan akan 

menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan fokus 

penelitian.
178

 

1. Uji Kredibilitas 

Pengujian Kredibilitas yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatakan Ketekunan Pengamatan 

Peningkatan ketekunan dalam penelitian yang cermat dan berkesinambungan 

merupakan bagian dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini 

bertujun untuk meningkatkan keabsahan sumber data. Dengan demikian, peneliti 

dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis berkaitan penelitian yang 

sedang dilakukannya.
179

 

b. Melakukan Triangulasi 

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat.
180

 Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Berikut berbagai triangulasi teknik 

pengumpulan data data dan waktu:  

1) Triangulasi Sumber Data 
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
181

 Pengumpulan dan 

pengujian data dilakukan adalah mengecek data kepada atasan, bawahan dan teman 

kerja yang merupakan kelompok kerjasama. 

2) Triagulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
182

 

Pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, kembali di cek dengan observasi 

dan data dokumentasi untuk memastikan kebenaran data. 

3) Triangulasi Waktu  

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar akan memberikan data 

valid sehingga lebih kredibel.
183

 Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan wawancara, observasi dalam waktu yang bebeda. Contohnya 

di waktu pagi, siang dan sore. 

2. Uji Transferability  

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian yaitu memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat 

memahami secara jelas hasil dari penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan 

mengaplikasikannya di tempat lain.
184

 Apabila pembaca memperoleh gambaran hasil 

penelitian maka penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. 
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3. Uji depenability 

Uji depenability dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Ini berarti langkah demi langkah, tahap demi demi tahap yang dilalui pada 

waktu melaksananakan penelitian sudah selesai, dikaji ulang kemabali sesuai dengan 

langkah sesungguhnya.
185

 Seluruh proses yang dilakukan, kembali dikaji 

kebenarannya untuk memastikan semua proses atau langkah telah diterapkan. 

4. Uji Konfirmability 

Uji konfirmability dilakukan secara bersamaan dengan uji depenability. 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.
186
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

1. Joe Barbershop  

Joe Barbershop merupakan sebuah tempat pelayanan pangkas rambut yang 

berlokasi di Kota Watampone, lokasi bangunan berada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo 

dengan batasan sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Toko Penjual Parfum 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Ruko Kosong 

c. Sebelah timur berbatasan dengan jl. Wahidin Sudiro Husodo 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Penduduk 

Berdirinya Joe Barbershop berangkat dari sharing (diskusi) biasa antara 

hendra dengan saudara Wasnur yang sepakat untuk mengasah pengalaman kerjanya 

selama di Barbeshop yang ada di kota Makassar. Setelah banyak memperoleh penga    

laman dan ilmu tentang Barbershop. Hendra memulai modal dengan uang tabungan 

yang disimpan selama dia bekerja di Barbeshopr Makassar, akhirnya Hendra merintis 

usaha Barbershop sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan sekarang. Berbekal 

dengan keterampilan yang diperoleh dari tempat kerja sebelumnya dari situlah 

Hendra memberanikan diri untuk membuka Barbershop tersebut dengan suka duka 

waktu memulai membuka usaha Joe Barbershop. Nama Joe diambil oleh nama 

panggilan Hendra disekitar rumahnya, dimana teman-temannya selalu memanggil 

Hendra dengan sebutan Joe. Sehingga saat Hendra membuka Barbershop tersebut 

maka dia teringat dengan nama panggilannya yang sudah banyak mengenalnya 

sebagai Joe. 
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Prospek, tren dan minat milenial  untuk menggunakan jasa Barbershop cukup 

tinggi, maka dari itu saudara Hendra mendirikan Joe Barbershop. Barbershop ini 

sudah berdiri beberapa tahun lalu atau lebih tepatnya didirikan pada tahun 2018 

sehingga sudah cukup mempunyai nama di kalangan masyarakat. Jam operasional Joe 

Barbershop pukul 10.00-20.00 WITA. Biasanya, pada pukul 09.30 karyawan sudah 

mempersiapkan peralatan terlebih dahulu sebelum menerima pelanggan. Kebanyakan 

pengunjung yang datang adalah anak-anak remaja dan pria dewasa yang sudah 

bekerja ataupun belum. 

Pengelolan Joe Barbershop dilakukan secara sederhana dalam artian langsung 

ditangani oleh pihak pengelola atau karyawan. Bila pengunjung datang, pengunjung 

akan langsung duduk dan menunggu sampai gilirannya tiba. Pengunjung yang sudah 

berlangganan dan sudah mengetahui pelayanan yang diinginkan biasanya akan 

langsung masuk dan menunggu tenaga kerja. 

Jenis pelayanan yang ada pada Joe Barbershop berupa pangkas rambut, pijat 

kepala, pangkas jenggot dan kumis, untuk kedepannya juga akan ada pelayanan 

creambath. Selanjutnya untuk pengunjung yang datang dan ingin memotong rambut 

akan ditanyakan mengenai model rambut seperti apa yang diinginkan dan pelayanan 

tambahan apa yang diinginkan.  

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, di kalangan masyarakat sekarang ini, 

gaya rambut yang variatif merupakan hal yang sangat diminati oleh banyak pemuda 

yang identik dengan pemain sepak bola, pastinya ada pemain bola yang 

diidolakannya dan meniru style yang dimiliki idolanya, termasuk gaya rambutnya. 

Oleh karena itu Hendra terinsipirasi untuk membuka Barbershop yang berbeda 

dengan tukang potong rambut biasa yang ada di pasar-pasar. Maka dari itulah muncul 
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ide mendirikan Barbershop dengan menawarkan berbagai macam potongan rambut 

serta memberikan pelayanan yang nyaman agar warga yang ingin memotong rambut 

bisa bersantai mendapatkan fasilitas yang lebih memuaskan. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Joe Barber Shop 

 

 

 

 

 

 

Di Joe BarberShop menggunakan sistem bagi hasil 50%:50%, dimana pemilik 

hanya menyediakan barang dan alat-alat cukur beserta tempatnya, sedangkan 

karyawan/tenaga kerja bertugas untuk mengelola Barbershop tersebut dengan 

menggunakan sistem kepercayaan. Pemilik Joe BarberShop bernama Hendra, 

sementara karyawan bernama Wasnur.  

2. Pluto Barbershop 

Pluto Barbershop juga merupakan tempat pangkas rambut yang beralamat di 

Jalan Andalas Kota Watampone dengan batasan wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah warga 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Andalas 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Andalas 

Pemilik  

Karyawan/ 

Pengelola/ 

Tenaga Kerja 
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Pluto Barbershop berdiri sejak bulan 10 tahun 2017 yang didirikan oleh 

Kaswandi dengan modal sendiri. Jam operasional Barbershop ini dimulai pukul 10.00 

– 22.00 WITA menggunakan model antrian. Kaswandi memperkenalkan Barbershop 

melalui media sosial seperti instagram dan facebook yang menjadi salah satu aplikasi 

dalam menarik minat masyarakat khususnya bagi kalangan para remaja muda-mudi 

berumur 12 tahun – 18 tahun, dan dewasa 19 tahun ke atas. 

Jenis pelayanan Barbershop pluto terdiri dari pangkas rambut, cuci rambut, 

pewarnaan rambut, gimbal rambut dan juga menjual minyak rambut merek pomade. 

Namun yang paling banyak dminati oleh kalangan para pemuda atau konsumen 

adalah pangkas rambut, pewarnaan rambut, dan pembelian pomade. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelanggan sudah mempercayai hasil kerja dan pelayanan yang 

diberikan oleh Barbershop.  

Adapun model-model potongan rambut (karakter style) yang ada di 

Barbershop pluto sebagai berikut: 

1. Korean Style 

2. Belah Tengah (Curtain Style) 

3. Two block 

4. Mullet 

5. Side park 

6. Jarhead 

7. Bald Fade 

8. Caesar 

9. French Crop 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Pluto Barbershop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik   : Kaswandi 

Kasir   : Ajun 

Karyawan 1  : Nasli 

Karyawan 2  : Makoi 

Karyawan 3  : Wawan 

Karyawan 4  : Agres 

Di Pluto Barbershop menggunakan pengupahan dengan sistem bagi hasil 60% 

(pemilik): 40% (Karyawan) dari keuntungan yang didapatkan perbulannya, sementara 

kasir memperoleh gaji pokok. Berkaitan dengan 40% keuntungan yang diperoleh 

setiap karyawan bergantung pada produktivitas (jumlah pelanggan yang dilayani). 

Sehingga pada hasil akhir keuntungan yang didapatkan setiap karyawan dapat 

berbeda-beda. 

Pemilik  

Kasir 

Karyawan/ 

Tenaga Kerja 

Karyawan/ 

Tenaga Kerja 

Karyawan/ 

Tenaga Kerja 
Karyawan/ 

Tenaga Kerja 
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B. Pengupahan dengan Sistem Bagi Hasil  Pada Barbershop 

 Muamalah dalam Islam mengaharuskan adanya kejelasan dalam bentuk 

transaksi, begitupula yang terjadi antara pengusaha dan karyawan, baik terkait 

kerjasama maupun terkait mekanisme pengupahan semuanya harus jelas.
187

 

Pemberian upah kepada karyawan didasarkan atas manfaat atau jasa yang telah 

diberikannya terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Berdasarkan hasil 

penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Joe Barbershop 

saudara Hendra, tidak memberi nama akad dengan sistem mudharabah. Tetapi hanya 

menyebutkannya dengan sistem bagi hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Hendra sebagai berikut: 

“Ya, sekarang itu sudah jamannya sistem bagi hasil, karena pengupahan dengan 

sistem ini saling menguntungkan dan bisa disepakati secara bersama tanpa ada 

pihak yang dirugikan. Nah apalagi mengenai usaha Barbershop memerlukan 

sistem bagi hasil agar nanti keuntungan yang diperoleh pemilik dengan 

karyawan itu jelas dan saling suka atau ridho.”
188

 

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh usaha Joe Barbershop ini berdasarkan  

mudharabah
189

, yaitu pemilik modal atau shahibul māl memberikan dana 100% 

kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa tempat dan semua peralatan 

Barbershop tersebut. Berbeda dengan musyarakah karena secara teori musyarakah 

merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dan 

untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.  

Pengupahan dengan sistem bagi hasil usaha Joe Barbershop ini menggunakan 

sistem bagi hasil profit sharing dengan akad mudharabah, dimana dalam pembagian 
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keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan 

mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya 

besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi 

hasilnya juga akan kecil. Hal ini juga disampaikan oleh Hendra sebagai berikut: 

“Ya, Benar … pada saat kontrak perjanjian kami sepakat pembagian porsi 
keuntungannya itu 50:50. Untuk saya sebagai pemilik mendapatkan 50% 
keuntungan tanpa mengelola barbershop, sementara karyawan juga 
mendapatkan 50%. Namun pembagian keuntungan akan dibagikan setelah 
biaya-biaya pengelolaan barbershop seperti perawatan alat cukur, kebersihan 
tempat dan pembayaran listrik dan air serta pembelian tissue, silet dan 
sebagainya.”

190
 

Berdasarkan wawancara di atas Joe Barbershop menggunakan porsi 

pembagian keuntungan 50:50 setelah biaya-biaya dikeluarkan. Artinya pendapatan 

yang diterima oleh karyawan dan pemilik Barbershop adalah pendapatan bersih. Hal 

ini telah sejalan dengan konsep mudharabah sistem profit sharing yang 

menitikberatkan pada pembagian keuntungan setelah biaya dikeluarkan dan konsep 

yang dijalankan itu saling ridho (suka sama suka) dan adanya sistem kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan untuk mengelola Barbershop. 

Joe Barbershop menggunakan jenis mudharabah muthlaqqah, yaitu kerja 

sama antara shahibul māl dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam mudharabah 

muthalaqah, mudharib mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur 

kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari 

pemilik modal. 

Saudara Hendra adalah pemilik usaha Joe Barbershop dengan kesepakatan 

keuntungan 50:50.  Dalam usaha ini, saudara Hendra (shahibul m āl) sebagai pemilik 
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dan saudara Wasnur (mudharib) sebagai pengelola usaha Barbershop memiliki 

kesepakatan dalam perhitungan sistem bagi hasilnya dilakukan setiap hari beroperasi 

dimulai dari pukul 10.00-20-00 Wita. Hal ini juga disampaikan oleh Wasnur sebagai 

berikut: 

“Selain dari porsi keuntungan 50:50, Saya juga sepakat mengenai jam 
operasionalnya yang dimulai pukul 10.00-20.00 wita. Hal ini tidak 
memberatkan bagi saya untuk bekerja, memiliki banyak waktu untuk 
mempersiapkan Barbershop dan waktu istirahat juga sangat fleksibel. Intinya 
pemilik menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada saya untuk mengelola 
Barbershop ini.”

191
 

Sistem kepercayaan yang diterapkan di Barbershop ini juga menjadi salah 

satu kunci dalam mengelola usaha tersebut sehingga karyawan memiliki peran dan  

tanggung jawab besar dalam mendapatkan keuntungan dan menarik pelanggan setiap 

harinya. Disisi lain si pemilik tidak hanya memandang sebagai Wasnur sebatas 

karyawan. Akan tetapi telah menganggap Wasnur sebagai keluarga untuk bekerja 

sama mendirikan dan mengembangkan usaha Barbershop. 

Pelanggan yang datang ke Joe Barbershop setiap harinya sekitar 10-15 orang, 

jika ramai bisa lebih dari 15, jika sepi bahkan hanya mendapat 2-3 pelanggan saja. 

dan tarif pangkas rambut Rp. 20.000 dari satu orang pelanggannya. Dalam setiap 

bulan beroperasional Barbershop Joe menghabiskan bahan-bahan yang habis pakai 

seperti: silet, bedak, tisu, minyak rambut (pomade) dan ditambah biaya lain-lain 

seperti listrik sekitar lebih kurang Rp. 1.000.000 dalam setiap bulannya. Hal ini juga 

disampaikan oleh Wasnur sebagai berikut: 

“Rata-rata pelanggan yang datang setiap harinya itu ada 10 atau sampai 15 
orang. Kalau ramai biasanya lebih dari 15 orang (18 orang), nah kalau sepi 
(kurang karena ada Covid-19) itu sekitar 2 sampai 3 pelanggan saja. Mungkin 
juga karena dampak aturan PSBB sama PPKM. Makanya kurang datang, saya 
pernah bertanya ke sebagian pelanggan yang tidak pernah lagi datang, ternyata 
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mereka itu lebih alat cukur sendiri untuk dipakai dirumah, karena alasannya 
takut bersentuhan dengan orang luar.”

192
 

Sebagai contoh perharinya pelanggan yang datang ke Joe barbershop yaitu 

ada 15 pelanggan, jadi perhitungan dalam satu bulannya yang diperoleh adalah 15 x 

30 hari = 450 pelanggan. Pendapatan yang diperoleh Joe Barbershop dalam 

perbulannya yaitu Rp. 9.000.000. Hasil tersebut masih terhitung sebagai penghasilan 

kotor Barbershop belum dikurangi biaya-biaya pengadaan barang dan perawatan 

usaha. 

Tabel 4.1 Perhitungan Penghasilan Kotor 

Jumlah 

Pelanggan 

Lama 

Operasional 

Tarif / 

Harga 

Jenis 

pelayanan 

Perhitungan Penghasilan 

Kotor 

15 orang 30 hari Rp 

20.000 

Potong 

Rambut 

15 x 30 = 450 

x Rp 20.000 

Rp 

9.000.000 

Sumber : Data diolah 2021 

Untuk saat ini Joe Barbershop terfokus pada pelayanan potong/pangkas 

rambut karena keterbatasan yang dimiliki oleh pemilik tentang alat-alat dan bahan. 

Namun meskipun fokus pada pangkas rambut, Joe Barbershop tetap beroperasi dan 

mendapatkan keuntungan yang lumayan. Sebagaimana perhitungan penghasilan 

bersih yang didapatkan Joe Barbershop sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Perhitungan Penghasilan Bersih 

No Jenis 

Biaya  

Penghasilan 

Kotor 

Biaya Penghasilan 

Bersih 

Porsi bagi 

Hasil 

  Rp 9.000.000    

1 Listrik  Rp 410.000   

2 Air  Rp 156.000   
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3 Pomade  Rp 120.000   

4 Tissue  Rp 100.000   

5 Silet  Rp 44.000   

6 Sisir + 

Masker 

 Rp 170.000   

    Rp 8.000.000  

Keuntungan bagi Pemilik 50%   Rp 4.000.000 

Keuntungan bagi Karyawan 50%  Rp 4.000.000 

Sumber : Data diolah 2021 

Adapun yang berkaitan dengan biaya-biaya pengeluaran Barbershop seperti 

listrik ditandai dengan adanya penggunaan AC demi kenyamanan karyawan dan 

pelanggan, Air  untuk 1 kamar WC, Pomade digunakan untuk menata rambut 

pelanggan, Silet biasanya digunakan hanya untuk satu kali pakai, sementara masker 

diberikan secara gratis kepada pelanggan apabila hendak meninggalkan Barbershop 

karena masih berada dimasa pandemi covid-19 dan juga sebagai bentuk membantu 

pemerintah dalam menyelesaikan persoalan wabah tersebut. Hal ini telah 

diungkapkan oleh Hendra sebagai berikut : 

“Biaya pengeluaran perbulan Barbershop untuk sekelas ini memang cukup 
terbilang mahal karena adanya penggunaan AC dan ada juga barang satu kali 
pakai seperti silet, tissue dan masker. Totalnya sampai Rp 1.000.000. itu untuk 
1 karyawan, jadi nanti kalau sudah berkembang dan meningkat, ada 
penambahan karyawan dan pelayanan lain maka biayanya juga bertambah, tapi 
memang untuk saat ini masih fokus pada pelayanan pangkas rambut, setelah 
dipotong rambutnya dirapikan dioles pomade biar lebih tertata rambutnya 
pelanggan. Hal ini juga dapat memuaskan pelanggan karena ada bonus jika 
masuk di Barbershop berbeda dengan pangkas rambut biasa.”

193
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh 

bagi pemilik dan karyawan telah sesuai dengan kontrak perjanjian yakni 50:50 

sehingga pendapatan yang diterimanya masing-masing berjumlah Rp 4.000.000 

setiap bulannya pada akhir bulan (tanggal 30/31).  Pengupahan pada Joe Barbershop 

telah menerapkan konsep akad mudharabah dengan sistem profit sharing yang 

dilandasi dengan kepercayaan dan jelas serta tidak ada yang dirugikan.  

Sementara pemilik usaha pada Pluto Barbershop juga menggunakan 

pengupahan dengan sistem bagi hasil revenue sharing dengan kerjasama mudharabah 

dimana pimilik menyediakan tempat dan alat-alat Barbershop. Adapun persentase 

bagi hasil pada  Pluto Barbershop yaitu 60:40 dimana pemilik mendapatkan 60% 

sedangkan karyawan 40% dan pendapatan dibagikan tanpa mengurangi biaya 

operasional atau disebut revenue sharing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Kaswandi sebagai berikut: 

”Disini (Pluto Barbershop) pengupahannya dengan sistem bagi hasil, kami 
menggunakan porsi bagi hasil 60% dan 40%.  Artinya untuk pemilik 60% 
keuntungannya sementara karyawan 40%. Namun khusus bagi kasir sendiri itu 
pakai Gaji pokok bukan bagi hasil. Karena para karyawan juga sudah sepakat 
mengenai porsi tersebut dan tidak ada masalah jadi itu yang dijalankan. Tapi 
pembagian hasilnya itu nanti tidak ada biaya operasional, artinya penghasilan 
kotor yang langsung dibagi 60%:40%. Nah yang menanggung biaya 
operasional kantor itu adalah saya (pemilik).”

194
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembagian 

pendapatan menggunakan akad mudharabah dengan sistem revenue sharing. Artinya 

pendapatan yang akan diterima karyawan tanpa melalui pengeluaran biaya-biaya 

operasional kantor. Metode pembagian porsi bagi hasil 60:40 merupakan kesepakatan 

bersama oleh pemilik dan karyawan. Disisi lain karyawan merasa diuntungkan karena 

tidak perlu mengeluarkan biaya operasional, sementara pemilik Barbershop 
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bertanggungjawab terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul pada operasional kantor 

seperti sewa ruko (tempat barber), listrik, air dan sebagainya seperti pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Jenis Biaya Operasional Barbershop Pluto 

No Jenis Biaya Jumlah Biaya Total 

1 Sewa Ruko Rp 1.000.000/bulan  

2 Listrik Rp   870.000/bulan  

3 Air Rp   233.000/bulan  

4 Tissue + Pomade Rp   207.000/bulan  

5 Silet Rp    80.000/bulan  

6 Shampo Rp   70.000/bulan  

7 Gaji Kasir Rp 1.000.000/bulan  

 Rp 3.460.000 

Sumber: Data diolah 2021 

Sejalan dengan tabel di atas, Kaswandi telah mengungkapkan bahwa : 

“Ada beberapa biaya operasional kantor yang memang setiap bulannya harus 
dikeluarkan, tapi itu tidak menjadi beban karena porsi bagi hasil 60% sudah 
cukup untuk menutupi biaya operasional. Jenis biayanya berupa bayar sewa 
tempat, listrik karena disini pakai AC, terus pembayaran Air PDAM sama 
shampoo karena adanya  pencucian rambut setelah pangkas rambut, tissue dan 
silet juga satu kali pakai. Jadi totalnya sekitar Rp. 2.460.000.”

195
 

Jam operasional Barbershop Pluto dimulai pukul 10.00 – 22.00 wita setiap 

harinya yang bertempat di Jalan Andalas, selain itu Barbershop ini juga melayani 

sistem pangkas rambut online (orderan) dengan cara mendatangi secara langsung ke 

tempat pelanggan berada sambil membawa perlengkapan dan peralatan cukur. 

Biasanya karyawan Pluto Barbershop mengumpulkan semua pelanggan yang 
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mengorder disuatu tempat. Apabila telah memenuhi beberapa jumlah pelanggan 

barulah karyawan menuju ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Agress mengatakan bahwa: 

“Kami mulai bekerja pukul 10.00 pagi sampai jam 10.00 malam untuk yang 
operasional di Barbershopr, tetapi ada juga layanan online caranya itu melalui 
whats app. Bagi pelanggan yang mau potong rambut diluar kantor, mereka 
dikumpulkan disuatu tempat. Barulah kami datangi tempat tersebut membawa 
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Biasanya kalau sudah sampai 10 
pelanggan yang mau di pangkas rambutnya diluar kantor. Itu juga tidak biaya 
tambahan, cukup sesuai jenis pelayanan yang diminta. Misalkan pelanggan 
cuman mau potong rambut, yah  berarti hanya bayar tarif pangkas rambut maka 
Rp 40.000. namun kalau ada servis tambahan misalkan handuk panas.”

196
 

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa kelebihan Pluto 

Barbershop  ialah menawarkan sistem online atau jemput pelanggan tanpa menambah 

biaya apapun. Jadi pelanggan hanya membayar tarif sesuai dengan jenis pelayanan 

yang diminta oleh pelanggan seperti contohnya pelanggan memesan untuk pangkas 

rambut maka cukup membayarkan tarif pangkas rambut, namun jika ada service 

tambahan yaitu handuk panas maka pelanggan menambah biaya sebesar Rp 10.000. 

handuk panas tersebut digunakan untuk merelaksasi bagian muka pelanggan (biasa 

digunakan untuk cukur jenggot dan kumis). 

 Jumlah pelanggan Barbershop pluto setiap harinya mencapai 10 orang 

perhari untuk 1 karyawan yang melayani pelanggan termasuk pelanggan online. Tarif 

pangkas rambut sebesar Rp 40.000 dengan fasilitas AC, wifi gratis, cuci rambut, 

pomade dalam 1 rangkaian dengan potong rambut. Di Barbershop pluto 

memfasilitasi wifi gratis karena faktor jumlah pelanggan yang banyak setiap harinya 

dan harus mengantri lama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaswandi selaku 

pemilik bahwa: 
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“iya tarifnya Rp 40.000 ini terhitung potong rambut, cuci rambut gratis, 
pomade dan fasilitas lainnya yang ada. Jika dikatakan mahal, saya rasa ini 
memang sudah sesuai dengan brand Barbershop itu sendiri. Bahkan 
sebenarnya ada Barbershop lainnya yang tarifnya Rp 50.000. Namun yang 
kami lebih memprioritaskan jumlah pelanggan, karena semakin banyak 
pelanggan maka semakin banyak pula keuntungan. Nah jumlah pelanggannya 
biasa mencapai 10 orang atau lebih perharinya dan bahkan lebih jika pada 
momen lebaran.”

197
 

  Pendapatan Pluto Barbershop dengan sistem bagi hasil tentu fluktuatif 

artinya dalam satu bulan dapat memperoleh omset Rp. 30.000.000-Rp. 40.000.000 

juta. Pandapatan ini, masih pendapatan kotor karena biaya listrik, air, silet dan Upah 

karyawan dengan persentasi bagi hasil belum di keluarkan. Adapun perhitungan 

penghasilan/ omset Barbershop pluto yakni sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Perhitungan Omset Barbershop untuk 1 karyawan (Agres) 

Jumlah Pelanggan Lama Operasional Tarif Jumlah  

10 orang / hari 25 hari Rp 40.000 Rp 10.000.000/ 

bulan 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan tabel di atas pendapatan kotor Barbershop pluto untuk 1 

karyawan sebesar Rp 10.000.000 diperoleh dari jumlah pelanggan yang banyak 

dengan lama operasionalnya 25 hari dalam sebulan. Artinya karyawan memiliki hari 

libur yang berbeda-beda dan terkadang juga si kasir melayani pelanggan yang hendak 

pangkas rambut. Adapun jumlah omset tersebut akan dikeluarkan upah karyawan 

sesuai dengan jumlah pelanggan yang dilayani oleh masing-masing karyawan. 

Dengan jumlah tersebut pemilik dan karyawan menerapkan konsep bagi hasil 60:40. 
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Sehingga dari Rp 10.000.000 x 60% untuk pemilik dan 40%nya untuk karyawan. 

Seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

Perhitungan Bagi Hasil Pendapatan Bersih Pemilik dan 1 Karyawan (Agress) 

Pendapatan kotor/ 

Omset 

Porsi Bagi Hasil Agres  

40%  

Porsi Bagi Hasil Pemilik 

60% 

Rp 10.000.000 4.000.000 6.000.000 

Sumber: Data diolah 2021 

Tabel 4.6 

Perhitungan bagi hasil pendapatan bersih pemilik dan 1 karyawan (Makoi) 

Pendapatan kotor/ omset Pendapatan bersih Makoi 

40% 

Pendapatan bersih Pemilik 

Barber 60% 

12 pelanggan x 25 hari = 

300 x Rp 40.000 = Rp 

12.000.000 

Rp 4.800.000 Rp 7.200.000 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan 2 tabel di atas menunjukkan perbedaan pendapatan bersih 

masing-masing karyawan yang tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani pada 

saat hari kerja. Namun sistem bagi hasil yang diterapkan pada Barbershop Pluto ini 

sangat disetujui oleh semua karyawan, salah satunya adalah karena dengan porsi 

pembagian hasil keuntungan dibayarkan dari penghasil kotor Barbershop. Selain itu 

juga memberi dampak keuntungan yang signifikan jika menggunakan sistem 

pembayaran pendapatan dikali dari penghasil kotor dibandingkan dengan penghasilan 

bersih (setelah biaya operasional) yang lebih rendah. Dengan demikian para 
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karyawan merasa untung jika Barbershop menggunakan sistem bagi hasil revenue 

sharing. 

Adapun perbedaan dari Barbershop Joe dengan Barbershop Pluto terletak 

pada sistem bagi hasil yang digunakan. Joe Barbershop menggunakan sistem bagi 

hasil profit sharing 50:50 dari hasil pendapatan bersih sedangkan Barbershop Pluto 

menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing 60:40 dari hasil pendapatan kotor. 

Selain itu, fasilitas gratis yang diberikan oleh Barbershop Joe kepada pelanggan 

masih standar sementara fasilitas Barbershop pluto di atas standar yaitu dengan 

adanya free wifi, AC, dan pencucian rambut. Disisi lain kelebihan yang dirasakan 

oleh karyawan Barbershop pluto mendapatkan uang makan Rp 10.000/ hari 

sedangkan Barbershop Joe makan siang ditanggung pribadi masing-masing. 

Meskipun perbedaan  kedua Barbershop tersebut sangat jauh, namun masing-masing 

karyawan di Barbershop merasa untung (tidak dirugikan) karena pendapatan yang 

diterima hampir sama atau berada pada rata-rata Rp 4.000.000/ bulan untuk setiap 

karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan  

pengupahan dengan sistem bagi hasil pada kedua Barbershop tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa akad mudharabah sangat cocok untuk diterapkan di bidang usaha 

apapun terutama pada Barbershop. Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh kedua 

Barbershop tersebut sama-sama menggunakan akad mudharabah namun hanya 

berbeda pada metode porsi pembagian hasil yakni profit sharing dan revenue sharing. 

Jadi apapun metode porsi pembagian hasil yang digunakan baik itu profit sharing dan 

revenue sharing jika berdasarkan kesepakatan bersama dan saling ridha di awal 

kontrak perjanjian hingga saat proses pembagian hasil keuntungan tidak mengalami 
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masalah maka konsep akad mudharabah menjadi salah satu solusi untuk kedua pihak 

(pemilik dan karyawan) dalam mengelola suatu jenis bidang usaha. 

Tabel 4.7  

Hasil Temuan 

Kajian Hasil 

Pengupahan dengan Sistem Bagi Hasil 

Pada Barbershop di Kota Watampone 

1. Joe Barbershop memberikan Upah 

kepada Karyawan mengunnakan 

sistem bagi hasil profi Sharing. 

Artinya Pendapatan yang diperoleh 

setelah biaya-biaya operasional di 

keluarkan terlebih dahulu (Pendapatan 

Bersih). 

2. Sementara itu,  pada Pluto Barbershop 

mengupah karyawan dengan sistem 

bagi hasil revenue sharing. Artinya 

pendapatan yang diperoleh tanpa 

dikurangi dengan biaya-biaya 

operasional Barbershop (pendapatan 

kotor). 

 

C. Keadilan Pendapatan Karyawan Barbershop  

 Kata adil dalam Al-Quran disebut lebih dari 1000 kali setelah perkataan Allah 

dan ilmu peng etahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi 
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kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, 

karena keadilan adalah titik tolak sekaligus daan tujuan tindakan manusia. 

Menyamakan semua orang itu tidak adil. Karena menurutnya setiap orang itu, 

tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama. 

 

ِر 
َ
ُمْنك

ْ
َفْحَشاِۤء َوال

ْ
ُقْربٰى َوَيْنٰهى َغِن ال

ْ
ِاْحَساِن َوِايَْتۤاِئ ِذى ال

ْ
َػْدِل َوال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َ َيأ ۞ ِانَّ اّٰلله

ُرْوَن 
َّ
ْم َثَذك

ُ
ك
َّ
َػل
َ
ْم ل

ُ
َبْغِي َيِػُظك

ْ
 ٩٠َوال

Terjemahnya: 

„Sesunggguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, daan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran‟.

198
 (QS. An- Nahl: 90). 

Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio bahwa keadilan dalam Islam memiliki 

implikasi keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Pertama keadilan sosial, bahwa 

Islam menempatkan manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua manusia 

memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Dalam Islam tidak membedakan yang 

kaya dengan yang miskin dan tidak membedakan kulit putih dengan kulit hitam. 

Namun dari sudut sosial, nilainya yang membedakan satu dengan yang lain adalah 

ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. Kedua, 

kaadilan ekonomi, bahwan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap 

setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus di imbangi dengan 

keadilan ekonomi. Artinya bahwa kegitan ekonomi yang dijalankan harus secara 
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transparan dan jujur serta tidak ada ekspoitasi terhadap lawan transaksi atas dasar 

kontrak yang adil.
199

  

Keadilan pendapatan terhadap karyawan yaitu berdasarkan: 

1. Persentase Bagi hasil dan Produktifitas 

Persentase bagi hasil yang diperoleh karyawan pada saat perjanjian tentu 

sangat berarti dan berpengaruh terhadap pendapatan karyawan karena jika persentase 

bagi hasil kecil maka akan berdampak terhadap pendapatan karyawan. Karyawan 

barbershop bisa dikatakan mendapatkan persentase bagi hasil dari pemilik sudah 

bagus, yaitu dengan persentase 50:50 da 60:40 dan persentase bagi hasil tesebut telah 

dipatuhi oleh pemilik Barbershop. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh saudara Wasnur: 

“kalau menurut saya dari segi keadilan, saya sudah merasa adil. Dilihat dari 
segi persentase bagi hasil dalam perjanjian yang telah di patuhi pemilik 
barbershop, walaupun perjanjian tersebut bukan dalam bentuk tertulis, hanya 
lisan saja. Dengan persentase bagis hasil tersebut yang sudah bagus bagi kami 
sebagai karyawan, maka tentu memacu kami bekerja dengan produktif, itu 
memotivasi kami, karena semakin banyak pelanggan yang kami layani maka 
pendapatan yang saya dapatkan semakin banyak pula (bagi hasilnya). Jadi tentu 
kami harus bekerja secara profesional dan amanah. Kemudian dari segi jam 
kerja kami mulai dari jm 10 pagi sampai jm 8 malam. Secara keseluruhan 
pendapatan saya dari bekerja di barbershop Alhamdulillah dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan sisanya tabung atau ivestasikan.”.

200
 

Berdasarkan wawancara di atas maka karyawan sudah merasa adil dengan 

persentase bagi hasil tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama 

dan dengan persentasi bagi hasil tersebut memacu/momotivasi karyawan untuk 

bekerja secara produktif karena dengan banyaknya pelanggan yang mereka layani 
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maka pendapatan yang mereka peroleh juga semakin banyak. Melalui mekanisme 

sistem bagi hasil, akan tampak jelas rasa keadilan dan kebersamaan diantara kedua 

belah pihak yaitu pengusaha dan karyawan. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan 

terhadap karyawan atau pekerja dapat menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi 

pekerja. Apabila sistem ini dapat berjalan dengan baik maka dalam jangka panjang 

akan mendukung pada upaya perbaikan taraf hidup pekerja pada khususnya dan 

distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pengusaha pada umumnya. 

2. Proporsi Pekerjaan 

Imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah 

ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara 

tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan proporsi beratnya 

pekerjaan dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan 

memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap poduksi 

bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan proporsinya 

dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.
201

 

Sebagaimana yang diungkapkan Saudara Agres: 

“Pendapatan yang kami terima antara karyawan tentu berbeda-beda karena 
berat pekerjaan kami berbeda. ada karyawan hanya sanggup untuk melayani 
pelanggan 10 Orang perhari, ada juga karyawan yang mampu melayani 
pelangggan sampai 12 orang perhari. Pendapatan kami dengan kasir pun juga 
tentu berbeda yah karna perbedaan proporsi pekerjaan”.

202
 

Berdasarkan wawancara tersebut maka proporsi pekerjaan antara karyawan itu 

berbeda-beda. Antara karyawan berbeda-beda kesanggupannya, antara karyawan 
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(Kapster) dan kasir juga berbeda proporsi pekerjaannya. Maka dari itu pendapatan 

yang mereka peroleh pun tentu berbeda. 

3. Kelayakan/Kecukupan 

Jaminan terhadap taraf hidup layak, yang dapat memenuhi kebutuhan material 

maupun spiritual setiap individu
203

 merupakan hal yang sangat penting terutama bagi 

karyawan. Kelayakan harus dilihat dari kenyamanan hidup bukan hanya pada 

tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya, dan 

kecukupan harus dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa yakni sandang, 

pangan, dan papan.   

Saudara Angres mengungkapkan bahwa: 

”Ya, amanji......mencukupilah. mencukupilah untuk kota Bone. Kisaran 
pendapatan saya 3 sampai 4 jutaan. Karna kalau Barbershop tidak selamanya 
ramai orang cukur. Kadang juga kami dapat tip. Bisalah untuk memenuhi 
kebutuhan kami. Apalagi ada uang makan anak-anak (karyawan)  Rp. 10.000 
perhari kalau melebihi dari 5 orang yang kami layani dan pastime melebihi dari 
5 karena ramai.

204
 

Teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan pendapatan yang layak, sehingga upah atau pendapatan yang diperoleh 

pekerja harus layak. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga diharapkan  memberikan keuntungan kesemua orang.
205

 

Berdasarkan Wawancara di atas, Ketika dikaitkan dengan UMP (Upah 

Minimum Propinsi) Sulses pada tahun 2021 ini yaitu sebesar Rp.3.165.000.
206

 Maka 
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pendapatan karyawan Barbeshop di Kota Watampone khususnya pada Joe 

Barbershop dan Pluto Barbershop sudah memenuhi standar tersebut, atau bahkan 

melibihi. Jadi, karyawan mendapatkan penghasilan layak/cukup yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4. Transparansi 

 Keadilan pendapatan harus transparansi. Artinya bahwa pengusaha harus 

memberikan informasi atau akses kepada karyawan terkait dengan pendapatan yang 

diperolehnya dan karyawan mengonfirmasi dan melaporkan apabila ada 

ketidaksuaian informasi terkait pendapatannya.  

Saudara Agres sebagai karyawan mengungkapkan: 

“Pencatatan yang dilakukan Kasir sudah jelas karena pencatatan dilakukan 
setiap hari, jadi kasir itu mencatat berapa pelanggan yang dilayani masing-
masing karyawan kemudian pada akhir bulan dikalkulasikan tapi untuk 
menghindari terjadinya kesalahan pencatatan maka kami juga ikut mencatat 
secara sendiri-sendiri. Kemudian untuk Pendapatan yang kami peroleh itu 
diberikan pada saat tanggal baru (awal bulan) secara tunai dan bisa juga melalui 
transfer ke nomor rekening jadi itu kembali lagi kepada anak-anak, mau tunai 
bisa, dan ditransfer juga bisa”.

207
  

Berdasrkan Wawancara di atas maka transparansi pencatatan yang dilakukan 

oleh kasir sudah jelas, akan tetapi untuk mengindari terjadinya kesalahan maka 

karyawan juga mencatat secara sendiri dan pada akhir bulan dikalkukan. Pendapatan 

yang diperoleh karyawan diberikan secara tunai dan juga bisa transfer. 

Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan pendapatan yakni berdasarkan 

persentase bagi hasil dan produktifitas karyawan, keadilan pendapatan terhadap 

karyawan pekerja berdasarkan proporsi pekerjaannya, keadilan pendapatan 

berdasarkan kelayakan atau kecukupan memenuhi kebutuhan, dan keadilan 

pendapatan bersifat transparansi. 

                                                         
207

Agres (26 tahun), karyawan Pluto Barbershop, Wawancara, Bone, 08 Juli 2021. 
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Tabel 4.8 

Hasil Temuan 

Kajian Hasil 

Keadilan Pendapatan pada Karyawan 

Barbershop 

Keadilan Pendapatan Berdasarkan: 

1. Persentase bagi hasil dan Produktifitas 

2. Proporsi pekerjaan 

3. Kelayakan/ kecukupan 

4. Transparansi 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang telah digali dari berbagai 

sumber yang ada dalam penyajian data, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan 

rumusan permasalahan yang dibuat peneliti. 

1. Pengupahan dengan sistem bagi hasil usaha Joe Barbershop ini menggunakan 

sistem bagi hasil profit sharing dengan persentase 50:50 berdasarkan akad 

mudharabah, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan 

yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-

biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, 

tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga akan kecil. Sementara itu, 

pemilik usaha pada Pluto Barbershop juga menggunakan pengupahan dengan 

sistem bagi hasil revenue sharing dengan kerjasama mudharabah dimana pimilik 

menyediakan tempat dan alat-alat Barbershop. Adapun persentase bagi hasil 

pada Pluto Barbershop yaitu 60:40 dimana pemilik mendapatkan 60% sedangkan 

karyawan 40% dan pendapatan dibagikan tanpa mengurangi biaya operasional 

atau disebut revenue sharing. 

2. Untuk mewujudkan keadilan pendapatan terhadap karyawan yakni berdasarkan 

persentase bagi hasil dan produktifitas karyawan, keadilan pendapatan terhadap 

karyawan pekerja berdasarkan proporsi pekerjaannya, keadilan pendapatan 

berdasarkan kelayakan atau kecukupan memenuhi kebutuhan, dan keadilan 

pendapatan bersifat transparansi. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Demi menjaga eksistensi dan keberlangsungan bisnis jasa Barbershop, maka 

diharapkan untuk pengusaha Barbershop agar tetap meningkatkan kualitas 

layanan kepada pelanggan berkaitan dengan kepuasan dan kenyamanan dan 

memberikan perhatian lebih kepada pengelola/karyawan Barbershop dalam hal 

ini terkait pengupahan dengan konsep keadilan (bagi hasil). Selain daripada itu 

juga tetap menjaga etika dalam persaingan bisnis, sehingga tidak ada lagi 

perselisihan atau konflik yang terjadi di antara pengusaha dan karyawan. 

2. Untuk pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung 

keberlangsungan bisnis jasa Barbershop, baik berkaitan dengan legalitas, 

khususnya pada sistem pengupahan yang adil dengan konsep bagi hasil. 

3. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang berkaitan dengan upah dengan sistem 

bagi hasil dalam  mewujudkan keadilan pendapatan pada Barbershop dalam hal 

mendukung dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan 

kritikan atau saran kepada pihak pengusaha Barbershop dalam memberikan upah 

kepada karyawan. 
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Manuskrip Wawancara 

Pemilik Barbershop 

1. Bagaimana awal usaha Barbershop Saudara? 

Jawab: Awalnya itu sharing dengan teman sehingga tertarik untuk membuka 

barbershop juga, dengan kerja sama sehingga barbershop berkembang sampai 

sekarang. Lokasinya jl dr wahidin depan kantor stastik Bone. 

2. Apa yang Memotivasi saudara untuk mendirikan Barbershop ini? 

Jawab: Melihat perkembangan Barbershop di kota watampone sangat baik 

makanya kami juga tertarik untuk membuka usaha barbershop. 

3. Karyawan/pekerja merupakan unsur penting dan penggerak dalam usaha Barber 

shop, apa yang anda lakukan agar karyawan termotivasi dalam bekerja? 

Jawab: Kami mengagap karyawan bukan sebagi pekerja saja tapi sekaligus 

sebagai keluarga, selain itu, ketika karyawan produktik maka secara otomatis 

pengahasilan juga akan bertambah. 

4. Bagaimana pengupahan dengan bagi hasil pada Barbershop saudara? 

Jawab: Pengupahannya dengan sistem bagi hasil 50: 50. Kemudian di akhir 

bulan akan kami bagi akan tetapi biaya operasionalya kita keluarkan terlebih 

dahulu. 
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5. Berapa biaya Pengeluaran Pada Barbershop Saudara? 

Jawab: Biaya pengeluaran perbulan Barbershop untuk sekelas ini memang 

cukup terbilang mahal karena adanya penggunaan AC dan ada juga barang 

satu kali pakai seperti silet, tissue dan masker. Totalnya sampai Rp 1.000.000. 

itu untuk 1 karyawan, jadi nanti kalau sudah berkembang dan meningkat, ada 

penambahan karyawan dan pelayanan lain maka biayanya juga bertambah, 

tapi memang untuk saat ini masih fokus pada pelayanan pangkas rambut, 

setelah dipotong rambutnya dirapikan dioles pomade biar lebih tertata 

rambutnya pelanggan. Hal ini juga dapat memuaskan pelanggan karena ada 

bonus jika masuk di Barbershop berbeda dengan pangkas rambut biasa. 

6. Mengapa saudara menggunakan Upah dengan sistem bagi hasil terhadap 

karyawan(kaspter) Barbershop di tempat anda? 

Jawab: Karena pertama, sudah sangat adil untuk karyawan, berberda dengan 

gaji atau upak pokok yg diberikan setiap bulan, tidak ada tambahannya. 

7. Dengan sistem bagi hasil ini, apakah  pekerja lebih produktif? 

Jawab: Iya karena semakin banyak pelanggan maka penghasilan karyawan 

akan lebih banyak juga. 

8. Sejauh ini sistem bagi hasil di Barber shop dari sisi keadilannya bagaimana 

menurut saudara? 

Jawab: Saya pikir sudah adil karena persentasi bagi hasil terhadap karyawan 

kami gunakan 50:50 dan karyawan sangat setuju dengan bagi hasil tersebut.    
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9. Bagaimana dengan pendapatan karyawan di Barber shop Saudara, apakah sudah 

adil?  

Jawab: Pendapatan karyawan dari bagi hasil dapat mencapai 3 sampai 4 jutaan 

perbulan. Intinya semakin karyawan produktif semakin banyak juga hasil yang 

di dapatkan.  

10. Dengan sistem bagi hasil ini apakah dapat mewujudkan keadilan pendapatan 

terhadap karyawan(kapster) Barber shop saudara? 

Jawab: Menurut saya dengan penghasilan/ pendapatan karyawan tersebut 

sudah layak dan dapat untuk memenuhi kebutuhannya 
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Manuskrip Wawancara 

 Karyawan Barbershop 

1. Pelayanan apa yang ada pada Barbershop ini? 

Jawaban: untuk saat ini, pelayanan yang ada pada joe barbershop hanya 

potong rambut, tetapi kedepannya kami akan menyedikan pelayanan pijat 

kepala, perawatan rambut, dan  penjualan pomade.  

2. Apa yang memotivasi saudara bekerja pada Barbershop ini? 

Jawaban: persentase bagi hasil yg diberikan oleh pemilik barbershop lebih 

besar di banding tempat saya bekerja sebelumya, selain itu saya menganggap 

barbershop ini sebagai milik saya sehingga, apabila barbershop ini 

mengalami kemajuan tentu saya merasa senang. 

3. Berapa tarif potong rambut pada pada Barbershop ini? 

Jawaban ; tarifnya itu Rp. 20.000 perkepala 

4. Berapa jumlah pelanggan Barbershop ini setiap harinya? 

Jawaban: Rata-rata pelanggan yang datang setiap harinya itu ada 10 atau 

sampai 15 orang. Kalau ramai biasanya lebih dari 15 orang (18 orang), nah 

kalau sepi (kurang karena ada Covid-19) itu sekitar 2 sampai 3 pelanggan 

saja. Mungkin juga karena dampak aturan PSBB sama PPKM. Makanya 

kurang datang, saya pernah bertanya ke sebagian pelanggan yang tidak 

pernah lagi datang, ternyata mereka itu lebih alat cukur sendiri untuk 

dipakai dirumah, karena alasannya takut bersentuhan dengan orang luar. 
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5. Bagaimana Mekanisme pengupahan dengan bagi hasil pada Barbershop tempat  

saudara bekerja? 

Jawaban: mekanismenya yaitu dengan sistem bagi hasil, sesuai dengan 

perjanjian yang kami sepakati. Jadi saya mendapatkan persentase bagi hasil 

50 persen kemudian tiap akhir bulan kami membagi keuntungan tersebut. 

Pendapatan kami dalam sebulan berkisar Rp.9.000.000 di kurangi dengan 

biaya operasional Rp. 1.000.000. sisanya Rp 8.000.000 kami bagi dua, saya 

mendapat Rp. 4.000.000 dan pemilik mendapatkan Rp. 4.000.000. Selain dari 

porsi keuntungan 50:50, Saya juga sepakat mengenai jam operasionalnya 

yang dimulai pukul 10.00-20.00 wita. Hal ini tidak memberatkan bagi saya 

untuk bekerja, memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan Barbershop 

dan waktu istirahat juga sangat fleksibel. Intinya pemilik menyerahkan 

sepenuhnya kepercayaan kepada saya untuk mengelola Barbershop ini. 

6. Sejauh ini sistem bagi hasil di Barbershop dari sisi keadilannya bagaimana 

menurut saudara? 

Jawaban: kalau menurut saya dari segi keadilan, saya sudah merasa adil. 

Dilihat dari segi persentase bagi hasil dalam perjanjian yang telah di patuhi 

pemilik barbershop, walaupun perjanjian tersebut bukan dalam bentuk 

tertulis, hanya lisan saja. Dengan persentase bagis hasil tersebut yang sudah 

bagus bagi kami sebagai karyawan, maka tentu memacu kami bekerja 

dengan produktif, itu memotivasi kami, karena semakin banyak pelanggan 

yang kami layani maka pendapatan yang saya dapatkan semakin banyak 

pula. bagi hasilnya. Jadi tentu kami harus bekerja secara profesional dan 
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amanah. Kemudian dari segi jam kerja kami mulai dari jm 10 pagi sampai 

jm 8 malam. Secara keseluruhan pendapatan saya dari bekerja di barbershop 

Alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tabung 

atau ivestasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

Foto Dokumentasi 

Gambar Tempat Joe Barbershop dan Pluto Barbershop 
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Wawancara dengan Karyawan Joe Barbershop 



122 

 

 

 

  


