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ABSTRAKS
Muhammad Riza Faisal, S.Kom.I., MHI Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap
Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi
Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudarasaudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan dari
orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut bisa sampai di
saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di dalam mengirimkan barang
tersebut perlu adanya jasa seseorang. Di era modern ini semakin berkembangnya
teknologi lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman
barang salahsatunya TIKI (Titipan Kilat). Dari lahirnya perusahaan yang bergerak
dibidang pengiriman barang perusahaan menentukan tarif pengiriman barang
perusahaan yang dilihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang
ditempuh, besarnya (volume) barang, dan beratnya barang yang akan dikirim. Dan
pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak
perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan mekanisme
pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI
Sukabumi. Untuk mengetahui analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan
timbangan pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi.
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pengumpualn
datanya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan trankhir dengan telaah
pustaka kemudian diolah dengan cara editing, organizing dan kemudianmenganalisis
dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan
pembahasan dengan yeknik deskriptif analisis.
Hasil penelitiannya yaitu bahwa TIKI Sukabumi sistem pembulatannya
menggunakan dua sistem yaittu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan
berat barang yang apabila beratnya 1,4 Kg maka dibulatkan menjadi 2 Kg. dan yang
kedau adalah sistem volumetrik yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya
tidak sesuai dengan dengan volume barang tersebut maka sistem perhitungannya
𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
menggunakan rumus 6000 .
Menurut analisis tinjauan fiqih muamalah dalam transaksi ini menggunakan
akad ijarah karena menggunakan tenaha seseorang. dalam praktiknya pada transaksi
ini yang dilakukan oleh pihak TIKI sesuai dan selaras dengan rukun-rukun dan
syarta-syarat pada ijarah.
Dan analisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pembulatan timbangan pada
jasa pengiirman barang di TIKI Sukabumi juga tidak diharamkan karena akad
trabsaksinya pun selarah dengan ijarah dan tidak ada unsur riba dan gharar karena
menggunakan kaidah fiqih yang menyatakan tentang kerelaan dalam tranksasi.
Bahwa keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya. Dan ijarah sudah ada dalam nas yang
diperbolehkan oleh syara.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Saling

ketergantungan

antar

manusia

dengan

makhluk

lainnya,

merupakan kodrat alami yang telah ada dalam kehidupan manusia. Bukan hanya
ketergantungan antar sesama manusia, tetapi ketergantungan terhadap makhluk
hidup lain bahkan makhluk tak hidup lainnya, merupakan bangun ekosistem yang
mutlak ada dalam ruang lingkup kehidupannya. Saling ketergantungan ini
meletakkan pula tingkat kepentingan sesuatu terhadap lainnya, kepentingan
seseorang terhadap orang lain dan makhluk lainnya.
Kedudukan tingkat kepentingan ini berujung pada lahirnya kewajiban dan
hak antar satu dengan lainnya. Namun perlu disadari bahwa dalam pengaturan
antar kewajiban dan hak, hendaknya selaras dengan ketentuan-ketentuan yang
ada didalam al-qur’an, dimana kaidah hubungan kewajiban dan hak diatur guna
menghindari terjadinya benturan antara kewajiban dan hak yang dipergunakan
dalam kepentingan masing-masing.
Kaidah-kaidah hukum yang mengatur antara kewajiban dan hak dalam
kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah. Kegiatan muamalah ini
sering terjadi dikehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian
dan

pengawasan,

ketidakadilan

sehingga

tidak

akan

menimbulkan

kesulitan

dalam
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Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu
sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia
itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk
mualamah yang beragam, yang esisendinya adalah saling melakukan interaksi
sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman
Allah dalam surat Al-Israa’ ayat 84:

◼⧫
☺➔⧫
→
➔
⧫⬧
◼
 ◆❑➔ ☺ ◼
Artinya:
 
“katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masingmasing” maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”1
Dan salah satu perwujudan dari muamalah yang di ajarkan oleh islam
antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa ataupun
upah mengupah dan lain sebagainya. Itu semua merupakan salah satu memenuhi
kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Manusia dalam
melakukan itu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan
kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang lain.
Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudarasaudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan
dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut bisa sampai di
saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di dalam mengirimkan barang
1

Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Departement Agama RI. 1990), Hal. 437

3

tersebut perlu adanya jasa seseorang, karena jaraknya yang terlalu jauh atau
karena tidak adanya waktu untuk mengirimkan sendiri barang tersebut kepada
seseorang yang dituju karena kesibukan yang dialaminya. Maka dari sinilah
berdiri perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman yang membantu
kebutuhan manusia untuk mengirim barang.
Di era modern ini semakin berkembangnya teknologi lahirlah
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang seperti
pos Indonesia, TIKI (Titipan Kilat), JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), Pandu,
Wahana, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang
tersebut, setiap perusahaan memilki berbagai aturan dan sistematika yang
berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang.
Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari
segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya
(volume) barang, dan beratnya barang yang akan dikirim. Dan pemberian tarif
tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan
jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka
pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆
⬧
⬧
 ☺ ⬧ ◼⧫
 ➔ ⬧◆

❑→◆


❑☺◼◆
⧫
⧫❑➔◆➔⬧
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Artinya:
“Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa
atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas.
Bertawakalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha
melihat apa yang kamu kerjakan.”2
Praktik timbangan menurut hukum islam harus menyempurnakan antara
takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah
dalam surat Al-An’am ayat 152 yang berbunyi:

⧫⧫
❑⧫⬧
◆


◆
➔⧫   
❑➔◆

◼
⧫◆☺◆

⬧   

➔

⧫
❑⬧ ➔ ⬧◆
Artinya:

◼➔
⬧
⧫
❑⬧◆
 ❑➔

“Dan janganlah kamu dekati
harta anak➔◆
yatim, kecuali dengan cara

◆
→⬧
yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa. Dan
sempurnakanlah
⬧
➔⬧
takaran
dan timbangan
dengan adil. Kami tidak menikulkan
beban kepada
seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata,
maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu, dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar
kamu ingat.”3
Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, memberikan gambaran
bahwa sistim timbangan di TIKI Sukabumi menggunakan berat timbangan kg
2
3

Ibid., Hal. 57
Ibid., Hal. 214
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(kilogram), apabila barang ditimbang dan beratnya berkisar mencapai 1,4 atau 1
kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa pengiriman barang tersebut tarif
pengirimannya sudah memasuki tarif 2 kilogram (kg). apabila dikaitkan dengan
perhitungan matematika maka 1,4 dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg).
Melihat kondisi yang demikian, maka suatu hal yang menarik untuk di
kaji lebih mendalam tentang bagaimana perspektif fiqh muamalah ketika
dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap
berlipatnya tarif pengiriman barang. Penelitian ini akan menggunakan analisi
ijarah, yakni akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.
Lebih khusus lagi, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui
pendekatan ijarah ad-dhimah atau yang sering disebut ujrah. Ujrah diperbolehkan
oleh hukum islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh syara berdasarkan ayat al-qur’an, hadist-hadist nabi dan ketetapan ijma
ulama
Disebut dalam al-qur’an surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

⬧ ➔ ⬧ 

 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”4
Dari ayat diatas telah jelas tampak bahwa Allah menghalalkan kegiatan
bermuamalah, tetapi pada saat bersamaan al-qur’an dan as-sunaah menunjukan
pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan
4

Ibid., Hal. 946

6

dan dipatuhi, apalagi karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan
praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syariat serta
nilai-nilai kemanusiaan.
Disinilah

permasalahannya,

bagaimana

menciptakan

kondisi

perekonomian dalam berbisnis atau berusaha yang benar dengan dasar yang kuat.
Sejalan dengan sistem ujrah yang mana boleh digunakan apabila upah yang
diberikan sesuai dengan apa yang telah dipekerjakan agar tidak adanya unsur riba
di dalam sistem ujrah tersebut. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut
tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa
Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi.

B. Fokus Masalah & Sub Fokus
Penelitian ini difokuskan pada penerapan pembulatan timbangan pada
jasa pengiriman barang di PT Tiki. Dan sub fokus masalahnya adalah tinjauan
fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa
pengiriman barang di PT. TIKI Sukabumi?
2. Bagaimana analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan
pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi?

7

D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Ada pun manfaat teoritis dari penelitian hasil ini diharapkan dapat
memberikan teori yang berarti bagi perusahaan jasa pengiriman barang dan
para pengguna jasa tersebut terhadap penerapan pembulatan timbangan.
2. Manfaat Praktis
Ada pun manfaat praktis dari penelitian ini di antaranya adalah :
a. Bagi penulis, dengan adanya pemahaman terhadap pembulatan
timbangan pada jasa pengiriman barang dapat memberikan gambaran
tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemahaman
tersebut.
b. Bagi PT Tiki Sukabumi Sukabumi, sebagai masukan dan sebagai bahan
informasi untuk lebih meningkatakan kinerja khususnya dalam
pembualatan

timbangan

yang

otomatis

berpengaruh

terhadap

pembayaran upahnya.
c. Bagi masyarakat, sebagai informasi atau pengetahuan tinjauan fiqih
muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ijarah
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam
lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqih islam disebut ujrah.
Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang
berarti ‘iwad (ganti) kata al-ujrah atau al-ajru yang menurut bahasa berarti aliwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti
suatu perbuatan.5
Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran
tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.6
Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat
mengertikan sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan
sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu
beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah.
Menurut MA. Tihami, Al-ijarah ialah akan (perjanjian) yang berkenaan
dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu

5
6

Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Hal. 29
Departement Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hal. 1108
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legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa)
tertentu.7
Dalam hal luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal
ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila di lihat dari segi
barangnya dan juga di artikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya. 8
Al-ijarah menurut Amir Syarifudin secara sederhana dapat di artikan
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa imbalan tertentu. Bila yang menjadi
objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-ain,
seperti sewa menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek
transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-dzimah atau
upah mengupah.9
Upah atau ujrah menurut Afzallurahman adalah harga yang di bayarkan
pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya,
tenaga kerja di beri imbalan atas jasanya, dengan kata lain. Upah merupakan
harga dan tenaga yang di bayar atas jasanya dalam produksi.10
Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain
dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Upah (Ujrah) adalah
setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan

7

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 167
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 113
9 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Hal. 277
10 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Jakarta:Dharma Bakti Wakak, 1995), Hal. 361
8

10

manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (mal) yaitu
setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah juga diartikan sebagai imbalan
yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia
(adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih
baik).
Dalam beberapa pengertian lainnya, upah adalah harga yang dibayarkan
kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi
lainnya, tenaga kerja di berikan imbalan atas jasanya.11
Upah dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, namun pemahaman
upah disebutkan secara tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahl
ayat 97:

⬧  ⬧ ☺⧫ ⧫
⬧ ◆❑➔◆ ⬧ 
❑◆
⧫⬧◼⬧

⧫⬧
➔⧫ ⧫◆⬧◆
❑
⧫

Artinya:
 ⧫❑➔☺➔⧫
“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik
dari yang telah mereka kerjakan” 12
11
12

Hendi Suhendi, Op. Cit., Hal. 115
Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal. 417
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Dalam tafsir al-Misbah karangan Quraisy Shihab menjelaskan bahwa
dalam An-Nahl ayat 97, kata balasan dalam ayat tersebut memiliki maksud upah
atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan
dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik
di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.
Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep islam memiliki
dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.13
Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajjr. Ajjr disini
merupakan

seseorang/mustarak

yaitu

orang-orang

yang

bekerja

untuk

kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari
pekerjaan ajjr disebut musta’jjr. Dalam hukum islam ajjr dapat diklarifikasikan
menjadi dua macam yaitu pertama, ajjr khas (pekerjaan khusus) yag berarti ajjr
yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang
bekerja di penjaga toko. Kedua, ajjr musyarakah (pekerja umum) yang berarti
ajjr yang bekerja pada bidang bekerja tertentu dan orang yang bekerja untuk
lebih dari satu orang dengan adanya honorarium sebagai upah kerja seperti
tukang kayu, tukang sepatu dan dokter.14
Sehubungan dengan transaksi ijarah yang objek transaksinya manfaat
atau jasa dari tenaga orang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu
jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang
13

M. Quraish Shibah, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran (Ciputat: Lentera Hati, 2010)
Hal. 339
14 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 427
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dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus seimbang atau
sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, yang sesuai dengan firman allah
dalam surat al-Baqarah 233 yang berbunyi:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆ ⬧ ⬧
☺
⬧
◼⧫
⬧◆


➔

❑→◆
Artinya:
  ❑☺◼◆
⧫
⧫❑➔◆➔⬧

“Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa

atasmu apabila kamu memberikan pembayaraan menurut yang pantas.
Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Alahlah itu Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.”15
Yang dimaksud dengan al-ujrah dalam pembayaran (upah kerja) yang
diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman
bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam
hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan
sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah
pekerja.
Tujuan disyariatkan ujrah itu adalah untuk memberikan keringanan
kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mempunyai uang tetapi
tidak dapat bekerja, dipihak lain yang mempunyai tenaga dan membutuhkan
15

Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal. 57
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uang. Dengan adanya sistem ijarah dengan adanya objek transaksinya tenaga
orang, maka keduanya bisa saling menguntungkan dan dapat memperoleh
manfaat.16
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah
adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang
dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi
terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi atau pelayanan (servicing) yang
telah dilakukan.
Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad perjanjian
kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan
majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing
pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang
lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan dalam membayar upah.
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam
tentang kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam AlQuran juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu
sendiri.
Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan
kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para
rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia
16

Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 217
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menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat Al-Hadid ayat 25

◼

◆ ⬧⬧
◆⧫
➔⧫
◆⧫◆
◆☺◆
⧫

⧫❑→◆
◆⧫◆  
⧫

⧫
Artinya:

⧫◆ 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa
⧫ yang nyata
◼➔◆◆
bukti-bukti
dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al kitab dan
⬧◆
◼⧫
neraca
(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. dan Kami


⧫
ciptakan
besi yang padanya
terdapat
kekuatan
yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan
besi itu) dan❑⬧
supaya Allah
⧫
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.17
Ayat ini telah memberitakan keterangan yang jelas tentang kedatangan
Rasul-rasul, atau Utusan-utusan Allah ke dunia ini. Dalam ayat ini kita kaum
muslimin sudah mendapat keterangan bahwa Rasul itu bukan satu, melainkan
banyak, sebab itu disebut Rasul-rasul. Kedatangan beliau-beliau ke dunia diutus
Allah untuk membawakan penjelasan bagi manusia untuk keselamatan hidup
mereka di dunia dan akhirat. Manusia bisa saja memandang dengan akalnya
bahwa memang ada Maha Kuasa yang mencipta alam, tetapi kalau tidak ada
Rasul dari Allah sendiri, akan kacau balaulah pengertian manusia tentang Allah.

17

Al-Quran dan Terjemahan, Op.Cit., Hal. 904
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Bersama Rasul-rasul itu selain diberi tugas memberikan penjelasan
berbagai rupa, ada juga yang dengan mu’jizat, dan Allah juga menurunkan
kepada mereka kitab-kitab. Sebagai Taurat untuk Musa, Injil untuk Isa, AlQur’an untuk Muhammad SAW dan beberapa Shuhuf untuk Ibrahim dan Nabi
yang lain.
Setelah Allah menurunkan kitab kepada Rasul-rasul itu, Allah pun
sekaligus menurunkan kepada mereka al-Miizaan, yaitu alat penimbang. Tentu
saja dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan alat penimbang bukanlah semacam
neraca yang dikirim dari surga atau alam ghaib, melainkan kearifan dan
kebijaksanaan Nabi-nabi itu sendiri. Sebab sesudah itu nyata sekali Allah
berfirman: ”Supaya berdirilah manusia dengan keadilan.” jangan berbuat
sewenang-wenang saja menjatuhkan suatu hukum. ”Dan Kami turunkan besi, di
dalamnya ada kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.”
Di dalam simpulan ayat ini kita sudah dapat memahamkan bahwa pada
hakikatnya, datangnya Rasul-rasul diutus Allah, selain daripada diberi wahyu
dengan

kitab-kitab

suci,

mereka

juga

diberi

kewajiban

memberikan

pertimbangan. Tegasnya kebijaksanaan dalam memimpin umatnya. Sesudah itu
dijelaskan lagi bahwa Allah pun bukan saja menurunkan kitab atau pertimbangan
atau timbangan untuk menegakkan keadilan bahkan juga diberi besi. Dalam ayat
ditegaskan kegunaan besi itu. Pertama karena di dalamnya ada persenjataan.
Maka dapat difahamkan bahwa kedatangan Rasul-rasul itu bukan saja hendak
mengejar-ngejar orang saja agar tunduk kepada Allah, tetapi wajib patuh, wajib
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tunduk. Barangsiapa yang melawan undang-undang Allah, bisa dihukum. Besi
adalah untuk menguatkan hukum. Selain jadi senjata ada pula banyak
manfaatnya yang lain. Sampai kepada zaman modern kita sekarang ini disebut
bahwa suatu negara hendaklah mempunyai alat-alat besar. Dan alat-alat besar itu
terdiri dari besi. Untuk kapal, untuk kereta api, untuk jembatan dan untuk seribu
satu keperluan lain. Inilah yang disebut teknologi.
Sebab itu dengan tegas pula dalam ayat ini dijelaskan bahwa suatu agama
mestilah disokong dengan kekuasaan, atau pemerintahan. ”Dan supaya
dibuktikan Allah barangsiapa yang menolongNya dan Rasul-rasukNya, dengan
cara sembunyi.” Cara sembunyi itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ialah dengan hati
yang ikhlas, tidak usah gembar-gembur. Disebut di ujung ayat ini bahwa orang
yang hendak membela tegaknya agama Allah, kadang-kadang terpaksa dengan
sembunyi-sembunyi, dengan ghaib, karena hebatnya tantangan dari pihak musuh.
Tetapi Allah tetap dalam Kebesaran dan KekuatanNya; ”Sesungguhnya Allah itu
adalah Maha Kuat, Maha Perkasa.” Maka dengan segala tenaga yang ada pada
kita, kita pun wajib bekerja, berusaha menegakkan Kalimat Allah itu, membela
Kebenaran Allah, walaupun satu waktu kita terpaksa melakukan dengan
sembunyi, karena di samping kekuatan kita yang tidak seberapa, adalah
Kekuatan Allah dan Kegagah-perkasaanNya, itulah yang berlaku.
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Ayat ini menguraikan bahwa tujuan Allah mengutus para Rasul dan
menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan
dan hidup dalam satu masyarakat yang adil.18
Dari uraian di atas sudah dijelaskan bahwa kezaliman adalah sumber
kerusakan, sedang keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak
kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia sangat
membutuhkan keadilan dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah
adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta
orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk
maqashid syar’iyyah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan
larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.
Banyak nash (dalil) Alquran dan sunah yang memerintahkan berbuat adil
dan melarang berbuat zalim, di antaranya adalah:
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 58

 ⧫   
◼ ◆⧫ ⬧➔
☺⬧
⬧◆



⧫✓⧫

➔
❑☺⧫
Artinya:
→➔⧫ ➔  
⧫



Sesungguhnya
Allah menyuruh
kamu menyampaikan
amanat kepada
yang berhak menerimanya,
dan⧫
(menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di

☺➔
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
18

Syehk Jalaludin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahali, Syehk Jalaludin Abdurrahman Bin Abibakri
As-Suyuti, Tafsil Jalalain : (Indonesia, Pustaka Islami), Hal. 448
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.19
Ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di
antara manusia, karena seluruh larnagan Allah kembali kepada kezaliman. Telah
jelaslah bahwa keadilan dan larangan zalim adalah pokok wajib dalam
muamalah, karena hanya dengannya muamalah manusia akan baik dan langgeng.
Di antara bentuk sikap adil dalam muamalah ada yang sudah jelas, semua
orang mengetahuinya dengan akal mereka, seperti kewajiban membayar bagi
pembeli, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pengharaman
mengurangi timbangan dan takaran, kewajiban jujur dan menjelaskan keadaan
barangnya, pengharaman dusta, khianat, dan bohong, balasan utang adalah
penunaiannya (pada temponya), serta pujian.
Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan
kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat
bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

B. Dasar Hukum Ijarah
Dasar-dasar dibolehkannya ijarah dengan objek transaksi tenaga
seseorang berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah.

19

Al-Quran dan terjemahan, Op. Cit., Hal 128
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a. Al-Qur’an
Firman Allah, surat Al-Qasas ayat 26:

⧫⧫ ☺◼ ⬧⬧
⧫ ◆   ◼⧫
❑⬧
⧫
Artinya:
 ✓
“salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapaku ambilah ia sebagai
pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk di jadikan pekerja ialah
orang yang kuat dan dapat dipercaya.”20
Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 6:

⬧
➔
⬧
 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya:
”Jika mereka telah menyusunkan anank-anak mu, maka berilah upah
meraka.”21
Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

◆❑◆
⧫❑☺⧫
➔
☺⬧
⧫

◼◆

⧫☺⧫➔
◆⧫

◆
❑◆⬧
⬧❑⬧ ➔⧫ ◆➔⬧◆◆
◆ ◆ ➔⧫
  ➔⧫ ➔⧫

◼◆
→◆❑◆◆
 ⧫❑➔☺⬧ ☺
20
21

Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Departement Agama RI. 1990), Hal. 388
Ibid., Hal. 559
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Artinya:
“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian mereka yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”22
Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya rahmat yang di
anugrahkan Allah kepada hambanya adalah semata-mata merupakan rahasia
Allah dan merupakan hak Allah. Allah telah mengatur segala sesuatu bagi
hambanya secara adil, adil disini diartikan sesuatu yang porsinya untuk saling
melengkapi antar sesama, karena manusia merupakan makhluk yang bergantung
satu sama lain, mereka tidak dapat melakukan semua pekerjaan mereka sendiri
maka Allah telah meninggikan sebagai mereka dalam harta benda, ilmu,
kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling
tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari dan mengatur
kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau
seluruh kekayaan dan kekuasaan suniawi, sehingga mereka dapat meraih
kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 57:

22

❑⧫◆  ◆
⬧
❑➔☺⧫◆

➔◆❑
◆❑⬧
⧫✓→ ⬧  ◆

Ibid., Hal. 798
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Artinya:
“ Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka
Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah
tidak akan menyukai orang dzalim”23
Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah
dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 57 menyatakan bahwa setiap pekerjaan
orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi
upah bagi pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah, karena upah
merupakan hak orang lain setelah melaksanakan kewajibannya.
Dari beberapa ayat di atas sudah jelas apabila seseorang ingin
mempekerjakan orang lain, maka seharusnya memilih pekerja yang kuat dan
dapat dipercaya, kemudian berilah upah kepada para pekerja.
b. Sunnah
Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah

”Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringat mereka.24
Diriwayatkan Abdul Razaq dari Abu Hurairah

23

Ibid., Hal.85
Abi Abdullah, Muhammad bin Yazid, Faharis Sunah Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1986),
Hal. 21
24
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“ Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka
beritahukanlah upahnya.25

Dan dari beberapa hadis di atas telah dijelaskan jika seseorang
mempekerjaan jasa orang lain, maka beritahukanlah upahnya dan berikanlah
upahnya sebelum keringatnya kering dan jadilah orang-orang yang jujur dalam
pekerjaannya dengan senang hati itu termasuk orang-orang yang bersedekah.
Dan dari ayat-ayat al- Quran dan beberapa hadist Nabi, telah disebutkan
bahwa akad ijarah dengan obyek transaksi tenaga seseorang hukumnya
dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki
beberapa harta tetapi tidak mempunyai waktu. Dengan adanya ijarah dengan
obyek transaksi tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta
bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.26

C. Rukun Ijarah
Rukun merupakan gabungan dari beberapa unsur yang membentuk
sesuatu, sehingga jika salah satu ataupun beberapa unsur tidak ada, maka sesuatu
tersebut tidak akan terbentuk dengan sempurna. Bisa kita contohkan seperti
mobil, mobil bisa menjadi sebuah mobil karena ada unsur yang membentuk yaitu
mesin, badan mobil, interior mobil, dan lain sebagainya. Dalam konsep islam,
25
26

Zainudin Hamidy, Terjemahan Sahih Bukhori Juz II Bab Ijarah (Jakarta: Widjaya, 1983), Hal. 55
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 320
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unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Berikut merupakan
rukun dari Ijarah:
a. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut
Mu’jir dan Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai
persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi’iah dan
Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah
orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar Mumayyiz saja.
b. Shighat, yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut sigat akad
(Sighatul-‘aqd), terdiri atas ijab qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab
dan qabul dapat memalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diamdiam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab
qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan
masa atau waktu yang ditentukan.
c. Ujrah atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa
yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat
hendaknya:
1) Sudah jelas/ sudah diketahui. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah
yang berlum diketahui
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2) Pegawai khusus, seperti seorang hakim tidak boleh mengmbil uang
dari pekerjanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari
pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjanya berarti dia
mendapatkan gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan
saja.
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang
yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya
harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang
menjadi objek sewa menyewa. 27
Syariah islam tidak memberikan ketentuan yang rinci dan jelas tentang
ukuran dan penentuan ujrah/upah, akan tetapi hal tersebut dapat dijumpai
meskipun secara tersirat dalam surat Al-Nahl ayat 90:

⧫




➔
⧫◆
◆
⬧⧫◆ ◼→ 
⧫⬧
⧫
⧫◆ ☺◆
Artinya:
→➔⬧
→➔⧫

 ⬧
“ Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

27

Moh. Syaifullah Al-Aziz S. Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), Hal. 378-379
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(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memeberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”28
Upah yang diberikan hendaknya merupakan harta yang bernilai
secara syar’i dan upah haruslah diketahui dan disepakati jumlahnya oleh
kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalm upah
mengupah. Pemberian upah atau imbalan dalam ujrah harus berupa sesuatu
yang bernilai, baik berupa uang atau pun jasa, yang tidak bertentangan
dengan kebiasaan yang berlaku.
d. Manfaat, untuk membuat sebuah perikatan harus ditentukan bentuk
kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, janis pekerjaannya
harus dijelaskan, karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya
adalah fasid.29

D. Syarat-Syarat Ijarah
a. upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka,
sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa
kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan
umum.
b. Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan
Aqid.
28

Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal. 415

29

Hendi Suhendi, Op. Cit., Hal. 118
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Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa atau 29:


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑
❑⬧   ⧫
 ⧫⬧ ⧫ ⧫
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama
suka”30

c. Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati
oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwin diperlukan dalam ijarah, karena
upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang
dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada
hadits Nabi yang berbunyi:

Artinya:
“Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka
beritahukanlah upahnya.”31

30

Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal.122

31

Zainudin Hamidy, Op. Cit., Hal. 298
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Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan
perselisishan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh
didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos)
kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku,
meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah
yang tidak jelas, karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah
seperti ini menurut jumhur fuqaha selain malikiyah tidak sah. Fuqaha
malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah
yang dimaksud dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
d. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih.
Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa,
maka ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya
menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan kendaraan, tanah
pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanifah. Akan tetapi,
Syafi’iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah.
e. Objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan.
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya
tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad
terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan,
objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
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1) Tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada
harganya, dan dapat diketahui.
2) Penetapan waktu, ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk
menetapkan

awal

waktu

akad,

sedangkan

ulama

Syafi’iyah

mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan
ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.
3) Jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi
kesalahan atau pertentangan.
4) Penjelasan Waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangan
bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
Syarat – syarat pokok dalam al-quran maupun as-sunah mengenai hal
pengupahan adalah para musta’jir memberi upah kepada mu’ajir
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu’ajir harus melakukan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syaratsyarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta’jit
maupun mu’ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.32

32

Nasrul Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal. 236-240
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E. Macam-macam ujrah (upah)
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
a. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemebri kerja
dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka
dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang
melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah
yang disepakati maka transaksi harus menentukan upah yang wajar
sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa
ditentukan tarif upah yang sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan
tersebut.
Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun
pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur ekspoitasi di dalam setiap
transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan
setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan
dapat terselesaikan secara adil.33

33

M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Prsefektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999), Hal.
99-100
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b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)
Upah yang disebutkan (ujrah al-musamma) syaratnya ketika
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak
yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan
demikian, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih
besar dari apa yang telah disebutkan. Sedangkan pihak ajir juga tidak
boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah
disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib
mengikuti ketentuan syara’.
Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka
upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun
musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan
terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan
upah yang sepadan.34
Didalam ujrah al-musamma diuraikan bahwa syarat upah
tersebut harus disertai kerelaan / ke ridhaan oleh kedua belah pihak.
Didalam kaidah ushul fiqih dijelaskan:

ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ َ لرضا
َ ْس في ك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ سيِّد ا ْلح ْكم لَي

34

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prsepktif Islam (Surabaya: Risalah Gusti,
1996), Hal. 103
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Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara
tetapi dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa keridhaan itu adalah
rajanya hukum akan tetapi tidak semua perkara bisa didasari dengan
kerelaan tersebut. Hanya hal-hal yang tidak ada dalam nasnya. Contohnya
seperti seseorang yang meminjam uang kepada rentenir. Tentu saja
seorang rentenir meridhai dengan adanya transaksi yang dilakukan
bersama dengan seorang yang meminjam uang kepadanya. Dan orang
yang meminjam uang kepada rentenir tersebut bisa saja meridha
meminjam uang dengan adanya unsur riba. Dalam hal ini keridhaan yang
di dalam transaksi antara orang yang meminjam ke rentenir dan orang
yang meminjamnya pun tidak dapat disahkan dengan adanya kaidah
bahwa ridha itu adalah rajanya hukum. Sebab dalam transaksi tersebut
adanya riba. Dan riba pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran
bahwasanya Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi
dalam ijarah diantara ajir dan musta’jir pun saling meridha dan ijarah
tidak dilarang oleh syara. Dan ijarah pun diperbolehkan didalam AlQuran sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 yang artinya “
Jika mereka telah menyusui anak-anakmu maka berilah upah baginya.
Maka dengan kaidah ushul fiqih itu bahwa transaksi yang dilakukan
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seseorang antara ajir dan musta’jir dengan saling meridhai maka
terjadilah hukum.
Selain kaidah yang di atas, keridhaan pun diuraikan kembali
dalam kaidah ushul fiqih yang lain yang menjelaskan tentang menjelaskan
bahwa ketika seseorang yang meridhai salah satu perkara maka seseorang
terterbut secara tidak langsung maka meridhai terhadap hal-hal yang
bersangkutan dengan perkara itu. Dan terjadilah hukum bahwa seseorang
yang meridhai terhadap sesuatu maka ridha pula terhadap hal yang
bersangkutan.

ض ب َما َيت ََولَد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”35
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang
meridhai sesuatu hal yang ada. Maka ia juga harus meridhai segala
sesuatu yang bersangkutan dengan hal tersebut. Contohnya seperti
seseorang meridhai membeli rumah yang sudah rusak, maka ia harus
meridhai ketika rumah tersebut runtuh. Atau ketika seseorang meridhai
beragama islam, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan agama
islam seperti harus melaksakanan kewajiban maka ia harus melaksakan

35

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah Fi Ushulil Fiqih Waqawaidul Fiqhiyah. Kaidah 28:
(Muktabah,Saadiyah Putra), Hal. 41
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kewajiban itu. Dan segala sesuatu yang menjadi larangan dari agama
islam, maka ia harus menjauhinya. Dan contoh lain tentang kaidah
tersebut adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang istri, maka ia
harus meridhai segala kekurangan dan kelebihan yang ada di si istri
tersebut.
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan
tentang keridhaan yaitu:

ون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ا َ ْلمت ََولَّدم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai
pengaruh baginya”36
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam
transaksi jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut
tidak ada unsur kedzaliman.
Allah berfirman dalam QS. an-Nisa: 29


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
 ☺◆  ⧫

36

Syekh Jalaludin Abdurrahman Bin Abi Bakar Assuyuti, Al Asbahu Nazoir, Indonesia, Hal. 97
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Artinya:
“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” 37

F. Jenis-Jenis Upah
Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja,
tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini maka
jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:
a. Upah mengajarkan Al-Qur’an
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil
upah dari pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena
para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan
orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka
juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu
syariah tersebut. Maka dari itu, diperbolehkan memberikan kepada
mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.
b. Upah sewa-menyewa tanah
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan
kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,
37

Al-Quran dan Terjemahan, Op.Cit. Hal. 122
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kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja
yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ijarah fasid
(tidak sah).38
c. Upah sewa menyewa rumah
Menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si
penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat
pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu
pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut
sesuai dengan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.39
d. Upah sewa menyewa kendaraan
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan
lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya.
Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau
untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menggunakan.40
e. Upah pembekaman
Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah
berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu,
sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan

38

Sayyid Sabiq, Op. Cit., Hal 21
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
Hal. 56
40 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hal. 133
39
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Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekirannya haram, tentu beliau tidak akan
memebrikan upah kepadanya.41

f. Upah menyusui anak
Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan
memebrikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang
tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆ ⬧ ⬧
☺ ⬧ ◼⧫
⬧◆

Artinya:
➔
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh ornag lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut”42

g. Perburuhan
Pesewaan yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang
yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan
berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.43

41

Sayyid Sabiq, Op.Cit., Hal. 24
Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal.57
43 Hamzah Ya’Qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), Hal. 325
42

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rincian permasalahan yang ada, untuk mengkaji dan
menganalisa secara mendalam serta mencari jawaban terhadap masalah yang
telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada
jasa pengiriman barang di PT. TIKI Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan
pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat
Adapun tempat penelitian ini dilakukan di salah satu jasa pengiriman
barang yaitu di Tiki Sukabumi. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik
yang diteliti berkaitan dengan pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang tersebut. Lokasi tempat pengiriman barangnya mudah dijangkau, serta
seringnya menggunakan jasa pengiriman di Tiki Sukabumi sehinga
penelitiannya dengan mudah dilaksanakan.
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2. Waktu
Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan
proses penelitian. Proses ini mencakup keseluruhan kerja mulai dari penetapan
judul sampai pada proses pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan dari mulai bulan
Desember 2015 sampai bulan Mei 2016
Table 1
Jadwal Kegiatan

No

Jenis Penelitian

Des
2015
3

Tahap Persiapan
1

Pengajuan masalah

2

Pemilihan judul

3

penelitian pendahuluan

4

Penyusunan proposal

Tahap Pelaksanaan
5

Penyelesaian Adm Penelitian

6

Pengumpulan data

7

Pengolahan data

Tahap Pelaporan
8

Penyusunan laporan penelitian

9

Konsultasi laporan skripsi

10

Pertangung jawaban laporan

11

Revisi

Bulan / Minggu
Feb
Mar
2016
2016

Jan
2016
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Apr
2016
4

1

2

3

Mei
2016
4

1

2
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C. Jenis Penelitian
Menurut Kirk dan miller (1986), penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung
pengamatan

pada

manusia

baik

dalam

kawasannya

maupun

dalam

peristilahannya.
Menurut Danzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud manafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada.46
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen)

dimana

peneliti

adalah

sebagai

instrument

kunci,

teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi.
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang
mendalam, suatu data yang menggabung makna. Makna adalah data yang
sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang
tampak.47

Lexy J. Maleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008)
hal: 4-5
47
Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2008) hal:1
46
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Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya
dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen mengajukan ada 5
ciri, yaitu:
1. Latar Alamiah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument
kunci
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk katakata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada produk atau out come .
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).48
Sedangkan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail
mengenai suatu gejala atau fenomena.49
Alasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsi
adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang
menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi social yang lain atau
dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola

48

Ibid., hal:9-10
Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, “Metode Penelitian Kuantitatif” (Jakarta: Raja Grafindo
Parsada. 2005) hal: 42
49
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hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan
hipotesis dan teori.50

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study
sensus. 51
Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. 52
Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda
alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki
oleh subyek atau obyek itu. Dan populasi pada penelitian ini adalah pengelola
PT Tiki yang bergerak pada jasa pengiriman barang, dan pelaksana kegiatan
pada PT Tiki.

50

Sugiyono, Op. Cit., hal:83
Sabar,”Pengantar Metodologi Penelitian” (FKIP: Universitas Muria Kudus: 2007) hal. 40
52
Sugiyono, “ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” (Bandung: AFABETA,2011)
hal:80
51
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2. Sampel
Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi
yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili
populasinya.53
Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena
keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel
dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi
harus betul-betul representative.
Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel.
Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang
akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya bisa
dikelompokkan menjadi 2 (dua) maca yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.
Dalam penelitian ini termasuk kepada Non probability sampling yaitu
teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan pada penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling yaitu Suatu teknik penentuan sampel
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dengan pertimbangan tertentu atau sleksi khusus. Penulis dalam penelitian ini
memilih purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.54

E. Kerangka Berfikir
TIKI (Titipan Kilat) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang
pengiriman barang. Dan setiap perusahaan pasti memiliki aturan-aturan dalam
menentukan tarif dalam pengiriman barang. Di dalam menentukan tarif
pengiriman barang perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan
pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang, dan beratnya
barang yang akan dikirim. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang
diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai
imbalan atas pengiriman barang. Dari sistematika timbangan di TIKI Sukabumi
menggunakan berat timbangan kg (kilogram), apabila barang ditimbang dan
beratnya berkisar mencapai 1,4 atau 1 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak
jasa pengiriman barang tersebut tarif pengirimannya sudah memasuki tarif 2
kilogram (kg). apabila dikaitkan dengan perhitungan matematika maka 1,4
dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg).
Melihat kondisi yang demikian, maka harus diketahui lebih mendalam
tentang bagaimana perspektif fiqh muamalah ketika dihadapkan dengan
pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap berlipatnya tarif
54
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pengiriman barang. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan analisi ijarah,
yakni akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Lebih
khusus lagi, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui
pendekatan ijarah ad-dhimah atau yang sering disebut ujrah. Ujrah diperbolehkan
oleh hukum islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh syara berdasarkan ayat al-qur’an, hadist-hadist nabi dan ketetapan ijma
ulama
Al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah
al-iwad arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA
Tihami, al-ijarah (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan
kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu.55
Dalam arti luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal
ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi
barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dillihat dari segi
orangnya.56
Al-ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang
menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda tertentu
disebut ijarah al-ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang
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menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah
ad-dzimah atau upah mengupah, dalam hukum islam sering disebut ujrah.57
Upah atau ujrah menurut Afzalurrahman adalah harga yang dibayarkan
pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya,
tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan
harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.58
Dalam kamus besar bahasa indonesia upah dapat diartikan uang yang
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
Dalam uraian diatas dapat di artikan bahwasanya dalam pengiriman
barang pada perusahaan tiki itu menggunakan konsep ijarah, dan masuknya
kepada ijarah ad-dzimah (ujrah) yang artinya objek transaksinya manfaat atau
jasa dari tenaga seseorang. Dan dalam teransaksi yang selalu dijalankan oleh
perusahaan tiki itu kalau pengiriman barangnya 1,4 kg maka dibulatkan menjadi
2 kg. dalam transaksi ini prosedur yang ditentukan oleh perusahaan tiki tersebut
disahkan oleh syara. Karena orang yang mengggunakan

jasa tiki telah

mengetahui prosedur di TIKI seperti bagaimana. Jadi kalau seseorang telah
mengetahui dan melakukan transaksi di TIKI maka secara tidak langsung orang
tersebut telah meridhai terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak TIKI
sebagaimana yang telah disebutkan oleh kaidah ushul fiqih tentang kerelaan.
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ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ لرضا
َ ْس في ك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ سيِّد ْالح ْكم لَي
Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa keridhaan itu adalah rajanya
hukum akan tetapi tidak semua perkara bisa didasari dengan kerelaan tersebut.
Hanya hal-hal yang tidak ada dalam nasnya. Contohnya seperti seseorang yang
meminjam uang kepada rentenir. Tentu saja seorang rentenir meridhai dengan
adanya transaksi yang dilakukan bersama dengna seorang yang meminjam uang
kepadanya. Dan ornag yang meminjam uang kepada rentenir tersebut bisa saja
meridha meminjam uang dengan adanya unsur riba. Dalam hal ini keridhaan
yang di dalam transaksi anatar orang yang emminjam ke rentenir dan orang yang
meminjamnya pun tidak dapat disahkan dengan adanya kaidah bahwa ridha itu
adalah rajanya hukum. Sebab dalam transaksi tersebut adanya riba. Dan riba pun
sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah membolehkan jual beli
dan mengharamkan riba. Tetapi dalam ijarah diantara ajir dan musta’jir pun
saling meridha dan ijarah tidak dilarang oleh syara. Dan ijarah pun diperbolehkan
didalam Al-Quran sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 yang
artinya “ Jika mereka telah menyusui anak-anakmu maka berilah upah baginya.
Maka dengan kaidah ushul fiqih itu bahwa transaksi yang dilakukan seseorang
antara ajir dan musta’jir dengan saling meridhai maka terjadilah hukum.
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Selain kaidah yang di atas, keridhaan pun diuraikan kembali dalam
kaidah ushul fiqih yang lain yang menjelaskan tentang menjelaskan bahwa ketika
seseorang yang meridhai salah satu perkara maka seseorang terterbut secara tidak
langsung maka meridhai terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan perkara itu.
Dan terjadilah hukum bahwa seseorang yang meridhai terhadap sesuatu maka
ridha pula terhadap hal yang bersangkutan.

ض ب َما َيت ََولَد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”59
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang meridhai
sesuatu hal yang ada. Maka ia juga harus meridhai segala sesuatu yang
bersangkutan dengan hal tersebut. Contohnya seperti seseorang meridhai
membeli rumah yang sudah rusak, maka ia harus meridhai ketika rumah tersebut
runtuh. Atau ketika seseorang meridhai beragama islam, maka segala sesuatu
yang bersangkutan dengan agama islam seperti harus melaksakanan kewajiban
maka ia harus melaksakan kewajiban itu. Dan segala sesuatu yang menjadi
larangan dari agam islam, maka ia harus menjauhinya. Dan contoh lain tentang
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kaidah tersebut adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang istri, maka ia
harus meridhai segala kekurangan dan kelebihan yang ada di si istri tersebut.
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan tentang
keridhaan yaitu:

ون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ا َ ْلمت ََولَّدم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai pengaruh
baginya” 60
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi
jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur
kedzaliman.
Allah berfirman,


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
Artinya:
 ☺◆  ⧫
“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. (an-Nisa: 29)61
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan multi sumber
bukti

(triangulasi),

artinya

teknik

pengumpulan

data

yang

bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Maka
dari itu, penelitian ini akan menggunakan observasi partisipatif, wawancara
mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.62

Gambar 1: Triangulasi Sumber
1. Observasi Partisipatif
Dalam observasi ini, terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Susan Stainvack (1988) menyatakan bahwa dalam observasi
partisipatif mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang
mereka ucapkan, dan berpartisifasi aktiv dalam aktivitas mereka.
62
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Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi
partisipasi pasif (passive participation) artinya penelitian dating ke tempat
keggiatan yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut.63
Alasan penelitian ini menggunakan pengamatan adalah karena
teklnik pengamatan di dasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua
karena tekbik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada
keadaan sebenarnya. Ketiga, teknik pengamatan memungkinkan penelitian
mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan
proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
Keempat, dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara.
Kelima, taknik pengamatan memungkinkan penelitian mampu memahami
situasi-situasi yang rumit.64
Obyek observasi oleh spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri
atas:
a. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung,
b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu,
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c. Activity kegiatan yang dilakukan oleh actor dalm situasi sosial yang
sedang berlangsung. 65
Tahapan observasi menurut Spladley (1980) terdiri atas 3 bagian yaitu:
a. Observasi deskriptif
Dilakukan saat pertama kali memasuki situasi social tertentu
sebagai subjek penelitian. Melakukan deskrtipsi terhadap semua yang
dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam. Disebut juga grand
tour observation karena mampu menghasilkan kesimpulan pertama.
b. Observasi terfokus
Termasuk mini tour observation, artinya observasi telah
dipersempit untuk difokuskan pada aspek-aspek tertentu, yaitu aspek
respon stress dan coping stress.
c. Observasi terseleksi
Penelitian telah menguraikan focus yang ditemukan sehingga
datanya lebih rinci.66
2. Interview (wawancara)
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam
suatu topic tertentu. Wawancara digunakan apabila penelitian ingin
melakukan studi pendahulluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti,

65
66

Sugiyono, Op. Cit., hal:68
Ibid., hal:69-71

52

tetapi juga apabila paneliti ingin menggunakan hal-hal dari responden yang
lebih mendalam.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
semi terstruktur (semistructure interview) dimana pelaksanaannya lebih bebas
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila
peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang aka diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan
wawancara pengumpulan data telah menyiapkan intrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
Bedanya dengan semiterstruktur disini adalah tidak memakai alternative
jawaban, namun pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ideidenya. 67
Wawancara ini termamsuk mendalam (in-depth interview) adalah
proses memperoleh karangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya
jawab sambil bertatap muka anatara pewawancara dengan informan atau
orang yang diwawancarai, denagn atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalm kehidupan
social yang relative lama.
Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba
dalam Sanapiah Faisal terdiri dari 7 tahap, yaitu:
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan,
67
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b. Menyiapkan

pokok-pokok

masalah

yang

akan

menjadi

bahan

pembicaraan,
c. Mengawali atau membuka alur wawancara,
d. Melangsungkan alur wawancara,
e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya,
f. Menuliskan hasil wawancara kedalam cacatan lapangan,
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
Alat-alat yang digunakan dalam wawancara adalah buku catatan,
laptop, tape recorder dan camera. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan
mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana
kesemuanya telah digunakan setelat mendapat izin dari sumber data.
Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, berikut
ini adalah rancangan format wawancara yang memuat point-pointnya saja. 68
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.
Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.
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G. Tekhnik Analisis Data
Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, cacatan lapangan dan
bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun de dalam
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan
yang dapat diceritakan kepada orang lain.69
Tahap ini terdiri dari tahap analisis data kualitatif yang dikemukakan
dalam konsep yang diberikan oleh Spradly. Spradly membagi analisis data dalam
penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan
tersebut bias disusun secara sistematis sebagaimana berikut :

69

Sugiyono, Op. Cit., hal:90

55

Gambar 2 Diagram Tahap-Tahap Penelitian

a. Analisis domain
Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari subyek
penelitian atau situasi social. Ditemukan berbagai domain. Kemudian peneliti
menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.
b. Analisis taksonomi
Domain tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, dan
untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan observasi terfokus.
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c. Analisis kompenensial
Mencari cirri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara
mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara
terseleksi dengan pertanyaan yang mengkonstaskan.
d. Analisis tema budaya
Mencari hubungan antar domain, dan bagaimana hhubungan dengan
keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul
penelitian.70
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BAB IV
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT TIKI

A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan
1. Lokasi Perusahaan
PT TIKI (Titipan Kilat) Sukabumi berada pada lokasi yang sangat
strategis karena terletak di pusat kota Sukabu-mi. Jika dilihat dari
ekonomisnya maka tempat TIKI ini sangat mudah dijangkau oleh siapapun,
karena letaknya di samping jalan raya, pusat bisnis di Kota Sukabumi.
Tepatnya di Jl. Arif Rahman Hakim No 10 B Kelurahan Benteng Kecamatan
Warudoyong Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
2. Sejarah PT TIKI
Memahami potensi dan kebutuhan tinggi masyarakat akan layanan
penyampaian barang titipan, perbekalan, barang berharga atau bahkan
dokumen usaha para pebisnis dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi,
telah menginspirasi berdirinya sebuah usaha jasa penitipan barang yang
dikenal masyarakat dengan nama TIKI (Titipan Kilat).Dengan keinginan
mulia PT. Citra Van Titipan Kilat resmi didirikan pada 1 September 1970.
Berkat tangan dingin dan keuletan Bpk.Soeprapto dan Ny. Nuraini
Soeprapto sebagai perintis usaha dan pemegang saham, TIKI mulai menapak
dengan kokoh ditengah persaingan bisnis jasa pengiriman barang yang terus
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menggeliat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di
seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia.
Kepedulian menjadi pondasi yang kuat dalam mencapai tujuan utama
TIKI, yaitu untuk selalu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,dan
tujuan tersebut semakin nyata ketika Irawan Saputra (almarhum), Gideon
Wiraseputra, dan Raphael Rusmadi pada 1972 bekerja sama, saling
bersinergi untuk membawa TIKI meraih visi utamanya menjadi perusahaan
ekspres pilihan indonesia yang mampu bersaing dan berjaya di kancah bisnis
internasional.
Komitmen manajemen dalam memotivasi danmenciptakan iklim
kerja yang kondusif, menjadi konsentrasi utama manajemen TIKI dalam
menyulut semangat, kreativitas dan loyalitas seluruh lapisan personil TIKI.
Dengan dilengkapi sistem yang memadai, dukungan dari PT Titipan KILAT
Suprapto sebagai unit anak perusahaan kargo yang menangani pengiriman
barang domestik dan internasional baik melalui udara, laut, darat, serta
pergerakan layanan ekspor impor. Serta TIKINDO dan TIKITA yang
menangani jasa perjalanan yang terkait baik domestik maupun internasional,
dengan bangga personil TIKI selalu berupaya untuk mempersembahkan
layanan optimal seiring dengan kegiatan usaha TIKI yang terus meningkat
secara signifikan.
Seiring

dengan

perkembangan

bisnis

usaha

dan

kebutuhan

masyarakat, TIKI selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan yang
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diawali dengan kota-kota besar di Indonesia seperti: Pangkal Pinang
(Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur) dan terus
meluas hingga ke pelosok Indonesia. Berkat dukungan sejumlah armada,
personil dan minat besar masyarakat, TIKI menjadi lebih kuat dan berhasil
menjaga stabilitasnya.
3. Pilosofis TIKI

Gambar 4.1
Logo PT TIKI
MERAH adalah warna yang dinamis, dramatis dan memiliki kesan
yang sangat kuat sehingga dapat diartikan keberanian dan kekuatan,
sebagaimana hal nya TIKI yang berani untuk terus berinovasi dalam rangka
memenuhi segala kebutuhan pelanggan gena memberikan pelayanan yang
terbaik.
BIRU termasuk salah satu warna yang paling populer dalam dunia
design logo dan hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai
warna utamanya sehingga warna biru sering disebut sebagai warna
corporate. Hal ini dikarenakan biru merupakan warna yang termasuk tenang
dan bersifat profesional. Efek lain warna biru adalah sering dianggap sebagai
warna yang melambangkan keprcayaan dan trustfulness.
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Pada TIKI, biru juga melambangkan langit dan lautan yang memiliki
makna luas tanpa batasan sebagaimana TIKI yang terus meluas ke berbagai
wilayah di Indonesia.
Tanda Panah Merah pada huruf K, sebagai simbolik yang
menggambarkan bahwa TIKI bergerak cepat dan tepat sebagaimana
layaknya anak panah yang ditembakkan ke arah menuju sasaran.
Bola Dunia, sebagai lambang bahwa TIKI siap melakukan
pengantaran tidak hanya domestik namun juga ke seluruh negara.
Pesawat melambangkan bahwa sejak awal berdiri TIKI berkomitmen
untuk memberikan layanan yang terbaik dan tercepat dengan menggunkan
armada-armada airline.
Pesawat menghadap ke kiri sesuai dengan arah perputaran bumi yaitu
dari arah barat ke arah timur yang bila dilihat dari kutub utara memiliki arah
perputaran berlawanan arah jarum jam.

4. Visi Dan Misi PT TIKI
Visi kami untuk selalu menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman
barang tercermin pada sistem manajemen profesional TIKI dan menjadi
azas-azas yang melandasi filosofi TIKi, yaitu :
•

Kualitas dan loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses
dalam menjalankan usaha.
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•

Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi kepada
kebutuhan pelanggan.

•

Pengguanaan teknologi modern dan komputerisasi merupakan syarat
mutlak dalam menjalankan roda usaha.

•

Kepuasan pelanggan, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat umum
sangat diutamakan.
Misi
Memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer.

6. Produk PT TIKI Sukabumi
Kesadaran akan kebutuhan kiriman yang cepat dan efektifitas biaya
bagi pelanggan, telah menginspirasi TIKI untuk menyediakan berbagai
produk Domestik (DOM).
Nikmati

keunggulan

varian

produk

DOM

dalam

melayani

pengiriman dokumen dan barang ke berbagai wilayah di Indonesia serta
penyampaian yang tepat waktu sesuai kebutuhan Anda. Varian produk DOM
tersebut meliputi:
a. SDS (Same Day Services)
Produk SDS sangat cocok untuk Anda manfaatkan demi
efektifitas dan efisiensi waktu, karena hari ini paket Anda kirimkan dan
rekan bisnis Anda akan segera menerimanya dihari yang sama.*
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Tetapi di TIKI Sukabumi produk ini belum ada atau tidak
diberlakukan. Karena, kurangnya pasilitas kantor dan perlu adanya dana
besar untuk pemberlakuan produk ini. Dan produk ini hanya ada di kotakota besar, seperti Bandung, Jakarta dan kota-kota besar yang ada di
Indonesia
b. ONS (Over Night Services)
Dalam layanan pengiriman ini pihak TIKI menjanjikan waktu
pengiriman barang sampai tujuan dalam waktu 24 jam atau 1 hari, yang
artinya sekarang kirim besaok sampai pada tujuan.
c. TDS (Two Days Services)
Waktu pengiriman paket hanya membutuhkan 2 (dua) hari saja
untuk tiba di tempat tujuan.*
d. REG (Regular)
Produk regular menjangkau seluruh Indonesia hanya dalam
estimasi waktu 2-3 hari dari pengiriman. Dalam layanan ini semua
pelosok Indonesia bisa dijangkau untuk pengiriman barangnya.
* Waktu layanan berlaku pada hari dan jam waktu kerja TIKI setempat.
Ketentuan-ketentuyan diatas merupakan pilihan pengiriman yang di
tawarjan TIKI, customer TIKI bisa memilih sesuai kebutuhannya.
Untuk mengetahui tarif-tarif pengiriman yang dituju, maka pihak TIKI
memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara onlone agar
memudahkan para customernya dengan cara.
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1. Membuka website resmi TIKI yaitu www.tiki-online.com

Gambar 4.2
Prosedur membuka web TIKI

2. Memasukan alamat kota asal dan kota tujuan serta berat barang yang
akan dikirim

Gambar 4.3
Prosedur melihat tarif

3. Jika sudah memasukan langkah ke dua, maka akan dikeluarkan ongkos
kirimnya. Seperti contoh di bawah ini jika beratnya 1 Kg.
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Gambar 4.4
Tarif dalam berat 1 Kg

Gambar 4.5
Tarif dalam berat 2 Kg

Gambar 4.6
Tarif dalam berat 3 Kg
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7. Pedoman dan Syarat Pengiriman TIKI
Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah
dan/atau berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke
alamat yang ditentukan oleh pengirim.
Pedoman dan syarat pengiriman yang tercantum dalam BTTKB ini
merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika
pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk
dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim, dengan membayar
biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan
sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.
Dengan ketentuan & syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pengirim dilarang memasukkan barang-barang yang mengandung hal-hal
sebagai berikut :
a. Barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan
terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang
diproduksi dan diedarkan.
b. Barang-barang berharga dan surat berharga berupa diantaranya :
emas, perak, perhiasan, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu
atau metal berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau
traveller’s cheque, barang antik, lukisan antik.
c. Binatang atau tanaman hidup.
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d. Barang-barang lain yang melebihi declare value dan/atau barangbarang lain yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan TIKI.
2. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada
TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan
petugas TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim.
3. Pernyataan pengirim merupakan pengakuan yang dipercayai oleh TIKI
dan mengikat pengirim. Apabila pada hari itu juga dan/atau di kemudian
hari terjadi permasalahan yang menyebabkan rusaknya titipan dan
ternyata jenis titipan tidak sesuai dengan pengakuan pengirim, maka
pengirim melepaskan TIKI dari seluruh bentuk tanggung jawab dan
dengan tidak mengurangi hak TIKI untuk menempuh upaya hukum baik
perdata maupun pidana, atas keterangan tidak benar yang telah diberikan
oleh pengirim (bila dianggap perlu).
4. TIKI berhak menolak untuk mengangkut titipan, apabila titipan tersebut
diduga akan membahayakan keselamatan umum yang berakibat pada
adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana.
5. Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dikemudian hari yang timbul
dari pernyataan tidak benar pengirim atas isi titipan yang kemudian
mengakibatkan TIKI diputus bersalah oleh pengadilan, maka pengirim
berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya
yang dikeluarkan TIKI.
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6. TIKI berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam
satuan kilogram dan biaya kirim dalam nilai ratusan rupiah.
7. TIKI tidak bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut :
a. Kerusakan, terhadap semua kerusakan titipan yang karena sifatnya
ataupun karena barang tersebut merupakan barang-barang pecah
belah dan resiko teknis pada mesin maupun barang elektronik yang
terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau
berubahnya fungsi dari barang elektronik dimaksud.
b. Kebocoran pada barang cair dan/atau karena sifat barang tersebut
yang mudah bocor.
c. Penahanan dan/atau penyitaan serta pemusnahan titipan oleh pejabat
yang berwenang.
d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan
memaksa (force majeure) yang diakibatkan baik karena bencana
alam, keadaan darurat, atau hal lain yang tidak terukur dan/atau
diluar kemampuan manusia.
8. TIKI tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim
berhak

untuk

menggunakan

sarana

transportasi

lainnya

dalam

melaksanakan pengiriman dan pengirim terikat pada aturan dan ketentuan
yang mengikat TIKI dengan pemilik sarana transportasi.
9. TIKI dibebaskan dari segala tanggung jawab sejak diterimanya titipan dan
tidak adanya keluhan/klaim atas kiriman tersebut pada saat itu serta telah
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ditanda-tanganinya BTTKB oleh siapapun dialamat penerima, kecuali
sebelumnya ada kesepakatan lain antara pengirim dengan TIKI.
10. Dalam hal penerima tidak menerima titipan sesuai dengan layanan
kiriman yang dipilih oleh pengirim, maka TIKI memberi kesempatan 5
(lima) hari kerja sejak estimasi waktu penyampaian bagi pengirim untuk
mengajukan klaim kepada TIKI dalam hal titipan tidak diterima, hilang,
rusak maupun kurang.
11. TIKI tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim tentang
telah diterimanya titipan oleh si penerima.
12. TIKI bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special
item) sepanjang pengakuan pengirim pada saat ditandatanganinya
BTTKB sama dengan isi titipan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan
yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10
(sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan dan/atau tidak melebihi
dari nilai rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
b. Untuk titipan yang memiliki nilai subyektif, contohnya KTP, STNK,
dokumen tender dan lain-lain (sebagaimana ketentuan yang diatur
oleh pihak asuransi) begitu juga dengan titipan yang nilai barangnya
melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, wajib diasuransikan
yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada asuransi
jasa titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan
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asuransi jasa titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai
dengan polis kontrak asuransi jasa titipan. Bilamana pengirim tidak
mengasuransikannya dan ternyata terjadi kehilangan, kerusakan
dan/atau kekurangan jumlah, maka TIKI tidak bertanggung jawab
untuk melakukan penggantian apapun.
13. TIKI tidak memiliki tanggung jawab apapun selain apa yang
dikemukakan dalam butir 12 diatas, termasuk segala bentuk kerugian
apapun baik berupa kerugian materil, immateril dan/atau kehilangan
kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun
penerima sebagai akibat keterlambatan, kekurangan, kerusakan atau
kehilangan titipan.
14. Pengajuan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara tertulis
ditempat transaksi pengiriman dilakukan, dengan syarat menyerahkan
dokumen-dokumen asli berupa :
a. Identitas pengirim yang masih berlaku
b. BTTKB
c. Apabila diasuransikan harus disertakan dengan surat penutupan
asuransi pengiriman barang
Dokumen-dokumen tersebut akan dicocokkan dengan dokumen yang berada di TIKI.
Apabila ada perbedaan, maka TIKI akan memutuskan berdasarkan dokumen yang ada
pada TIKI.
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B. Mekanisme Pembulatan Timbangan
Dalam perhitungan berat barang yang akan dikirim untuk menentukan
tarif dari barang tersebut, maka pihak TIKI terdapat dua sistem, yaitu: sistem
Progresif dan sistem Volumetrik
1. Pembulatan Timbangan Progresif
Yang dimaksud perhitungan progresif disini adalah perhitungan
berdasarkan berat paket barang, jadi makin berat barang tersebut maka
ongkos kirimnya akan semakin besar. Dalam perhitungannya menurut ibu
Yayu Sri Rahayu sebagai Pimpinan di TIKI Sukabumi bahwa apabila barang
yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4 Kg atau lebih, maka
akan dibulatkan menjadi 2 Kg.
2. Pembulatan Sistem Volumetrik
Yang dimaksud pembulatan sistem Volumetrik adalah apabila barang
tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya, maka
menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur
ukuran (panjang, lebar, dan tingginya) barang yang akan dikirim tersebut
dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

. ukuran panjang, lebar dan tingginya itu menggunakan

ukuran centimeter (cm).
Tetapi, sistem volumetik ini banyak costumer yang protes karena
merasa harus membayar lebih mahal. Olehg karena itu, pihak TIKI yang
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bertugas sebagai penimbangan barang sering sekali menyarankan kepada
pihak pengirim barang untuk:
1. Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya.
Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar dan longgar,
kecuali apabila kemasan, kardus atau packing kayu itu bertujuan untuk
melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan.
2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas agar
tidak memakan tempat.
Barang-barang yang dikirim menggunakan perhitungan volumetrik
contohnya seperti pengiriman badcover, boneka dengan ukuran jumbo,
samurai, packing yang beratnya tidak sesuai dengan ukurannya, dll.
Seperti contoh saat akan mengirim barang boneka ukuran jumbo. Maka
pengirimannya menggunakan hitungan volumetrik. Dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

.

dan ukuran boneka jumbo panjangnya 30 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 100
cm. Maka hitungannya

30 𝑥 60 𝑥 100
6000

=

180000
6000

= 30. Maka hasil nya 3 Kg.

Dengan demikian ongkos kirimnya pun menjadi 3 kali lipat.
C. Sistem Berlipatnya Tarif
Dengan perhitungan pembulatan diatas sangat berpengaruh sekali dalam
menentukan tarif pengiriman barang ditentukan dari beberapa faktor diantaranya:
1. Berat paket, yaitu semakin berat paket maka tarif akan semakin mahal.
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2. Jarak pengiriman yaitu makin jauh tujuan paket maka tarif akan semakin
mahal.
3. Jenis layanan yang digunakan diantaranya ONS (Over Night Service),
TDS (Two Day Service), dan REG (Regular). Dalam ketiga paket tersebut
sangat berbeda sistemnya, yang membedakan yaitu jangka waktu
sampainya barang dan murah mahalnya tarif tersebut.
Dalam penentuan tarif TIKI juga menggunakan pembulatan.
Pembulatan yang dimaksud disini yaitu apabila pengirimannya dari
sukabumi dan kota tujuannya bengkulu dan beratnya 1 Kg maka tarifnya
Rp. 22.000,- dalam layanan reguler. Dan apabila berat barangnya 2 Kg
maka tarif itu berlipat menjadi Rp. 44.000,- . Jadi makin bertambah berat
barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 22.000,- dan
seterusnya.
Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut para pengguna jasa
pengiriman barang TIKI merasa hal tersebut wajar adanya. yang
dinyatakan dalam wawancara oleh beberapa konsumen.
➢ Ujang solehudin yang beralamat di kp. Ciberem Pasir Desa
Sukamekar

Kecamatan

Sukaraja

Kabupaten

Sukabumi.

Menyatakan tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang di TIKI.
“ Saya sebagai pelanggan yang sering menggunakan layanan TIKI
mengenai pembulatan timbangan. Menurut saya hal tersebut wajar
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saja. Karena kalau kita mengirim barang dengan jarak yang tidak
dapat ditempuh dengan waktu pendek. Dengan adanya jasa
pengiriman barang ini saya merasa dibantu. Karena dengan adanya
jasa pengiriman semua kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar.
Saya bisa bekerja dengan tenang dan pengiriman paket pun dapat
terkirim ketujuan. Jadi menurut saya soal pembulatan timbangan
yang menjadikan tarifnya berllipat itu wajar saja. Dan semua itu
sesuai dengan kualitas dan kuantitas pengiriman barang ini. Jarak
yang jauh mengakibatkan ongkos kirimnya juga semakin mahal .
itu masih wajar. Karena kalau kita mengirim barang dengan tenaga
sendiri tanpa dibantu dengan jasa pengiriman itu akan lebih mahal
denagn ongkos kita. Belum dengan tersitanya waktu kerja saya.”72
➢ Ratna Suminar yang beralamat di Kp. Cibalung Desa Talaga
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Menyatakan tentang
pembulatan timbangan.
“ saya sebagai ditributor pakaian yang bergerak dibidang online
shop sangat sering menggunakan jasa layanan TIKI untuk
mengirim barang pesanan pelanggan. Saya merasa sangat
diuntungkan. Karena dengan adanya jasa pengiriman barang
produk-produk saya jadi bisa tersebar dimana-mana . dan kalau
soal pembulatan timbangan saya tidak merasa dirugikan. Karena
72

Ujang Solehudin, Wawancara, Sukabumi 29 Maret 2016
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itu sudah sewajarnya. Dan customer yang selalu membeli produk
saya pun tidak menghiraukan tentang tarif yang telah ditentukan
oleh jasa pengiriman barang. Karena kalau kita dalam transaksinya
menggunakan COD (Cash On Delivery) untuk tempat yang jauh
itu sangat menyita waktu saya. Belum saya bertemu dengan
customer saya. Belum saya mengerjakan barang-barang yang saya
produksi. Jadi menurut saya semua itu tidak jadi masalah buat
saya. Karena semuanya masih dibatas kewajaran.73
➢ Ai Siti Suaebah yang beralamat di Kp. Cikukulu Desa Cisande
Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. Dia menyatakan.
“ Saya distributor yang bergerak di makanan sering menggunakan
jasanya TIKI. Dan saya juga suka mengiirm barang yang beratnya
tidak mencapai 2 Kg. tetapi sama karyawan TIKI dibulatkan
menjadi 2 Kg. tapi menurut saya itu masih dalam hal kewajaran.
Karena orang yang suka membeli makanan kepada saya pun tidak
mempermasalahkan. Jadinya saya juga tidak merasa dirugikan
dengan semua itu. Ongkos kirim yang ditentukan oleh pihak TIKI
tidak mempengaruhi terhadap harga barang-barnag yang saya jual.
Karena ongkos kirim yang telah ditentukan itu ditanggung oleh
pembeli barang. Dan orang yang membeli barnag dagangan saya
pun tidak mempermasalahkan semua itu. Karena saya kalau
73

Ratna Suminar, Wawancara, Sukabumi 30 Maret 2016
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mengirim ke tempat yang jauh contohnya luar kota suka
menggunakan jasa pegiriman tiki. Dan kalau jaraknya masih bisa
ditempuh dengan kendaraan maka saya mengunakan sistem COD
(Cash On Delivery). Dan kalau saya merasa dirugikanj saya tidak
akan memakai jasa pengiriman ini. Tetapi karena saya tidak
merasa dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan ini jadinya
saya selalu mengunakan jasa pengiriman ini.74
Dari hasil yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen
tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan tidak merasa dirugikan dengan
sistem pembulatan yang ditentukan oleh pihak TIKI.
Dan hasil wawancara dengan pihak TIKI tentang adanya
pembulatan timbangan bahwa:
“dengan adanya pembulatan timbangan itu untuk mempermudah dalam
transaksi saja, seperti mempermudah untuk menentukan harga, PPN sudah
ditanggung oleh TIKI dan menghindari uang receh yang mana konsumen
dan para cash counter tidak dibingungkan lagi untuk mencari uang receh
karena antrian di TIKI selalu panjang. “
Jadi menurut pihak TIKI dengan menghindari uang receh dan PPN sudah
ditanggung oleh TIKI ini sangat menudahkan transaksi, apalagi untuk saat ini jasa
pengiriman barang TIKI sangat populer dipergunakan masyarakat yang bertujuan
untuk menghindari antrian yang sangat panjang.
74

Ai Siti Suaebah, Wawancara, Sukabumi 30 Maret 2016
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D. Analisi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Transaksi Pada PT TIKI
Sukabumi
Di dalam jasa pengiriman barang di PT TIKI sangat erat kaitannya
dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam
pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad
ijarah yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering
dikenal dengan sebutan akad ujrah (upah mengupah). Dalam transaksinya
konsumen menjumpai pihak TIKI untuk mengirim barang. Saat akan melakukan
transaksi konsumen diberikan pilihan service apa yang akan diinginkan oleh
konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat tiga service,
diantaranya ONS (Over Night Service), TDS (Two Day Service), dan REG
(Regular). Setelah memilih salah satu dari service tersebut, maka barang akan
segera ditimbang. Dan setelah barang yang akan dikirimkannya itu ditimbang
maka cash counter memberikan ongkos kirim yang wajib dibayar oleh custumer .
dan disana terjadilah pembulatan timbangan. Dari kejadian tersebut disesuaikan
dengan ijarah yang terdiri dari rukun dan syaratnya.
Berikut ini adalah rukun – rukun dari Ijarah:
a. Aqid (orang yang berakad),
b. Shighat,
c. Ujrah atau upah,
d. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang
disewa.
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e. Manfaat
Dari rukun yang terdapat di ijarah semua sudah jelas. Dan berkaitan
dengan transaksi yang dilakukan saat seorang custumer sebagai ajir melakukan
transaksi bersama dengan cash counter dari pihak tiki sebagai musta’jir sudah
memenuhi rukun dari ijarah. Yaitu yang pertama akid yang artinya orang yang
berakad. Pada transaksi tersebut hadirnya orang yang berakad yaitu seorang
custumer dan cash counter. Dan yang kedua adanya shigat yaitu pernyataan
kehendak yang jazimnya disebut sigat akad (Sighatul-‘aqd), terdiri atas ijab
qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat memalui: ucapan,
utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syaratsyaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul
dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. Yang ketiga
adalah ujrah atau upah. Di dalam transaksi pada jasa pengiriman barang tentu
adalah ujrah atau yang suka disebut ongkos kirim pada setiap transaksi. Yang
keempat adalah Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan
barang yang disewa. Artinya uang sewa pada jasa pengiriman barang harus
diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang. Dalam transaksi di TIKI uang
sewa di keluarkan bersamaan pada saat akad. Yang terakhir yaitu manfaat. Tentu
dilahirkannya perusaahaan TIKI sudah diperhitungkannya manfaat. Yaitu
manfaat untuk custumer dan manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Manfaat
untuk custumer yaitu dengan adanya perusahaan maka semua kegiatan
pengirimna barang terbantu tanpa terganggunya semua kegiatan sehari-hari.
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Selain dari rukun-rukun ijarah. Akad transaksi pada jasa pengiriman di
TIKI pun akan dilihat dari syarat-syarat ijarahnya.
Dan syarat-syarat ijarah yaitu: upah harus dilakukan dengan cara-cara
musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap
individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang
loyal terhadap kepentingan umum.
Dalam transaksi pada pengiriman barang di TIKI upah (ongkos kirim)
dilakukan secara musyawarah. Karena sebelum ditentukannya ongkos kirim cash
counter menanyakan terlebih dahulu kepada customer tentang ongkos kirim yang
mau diambil olehnya. Yaitu ONS (Over Night Service), TDS (Two Day Service),
dan REG (Regular).
Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan
Aqid. Kerelaan anatara kedua belah pihak pun sudah disurvey kepada customercustomer yang melakukan transaksi di TIKI dan orang-orang yang melakukan
transaksi menyatakan rela. Dan kerelaan pun dijelaskan didalam Al-Quran Surat
An-Nisa ayat 29 dan di jelaskan pula di dalam kaidah-kaidahnya.
Selain kerelaan anatar kedau belah pihak, syarat-syarat ijarah pun yaitu
Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh
para ulama. Syarat mal mutaqawwin

diperlukan dalam ijarah, karena upah

(ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual
beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” . dan dalam transaksi TIKI pun
upah nya sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam ijarah.
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Selanjutnya syarat-syarat ijah yaitu upah atau sewa tidak boleh sama
dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih. Objek akad (manfaat) harus diketahui
sifatnya untuk menghindari perselisihan. Tempanya, penetapan waktunya. Jenis
pekerjaannya. Dan penjelasan waktu kerjanya. Semua yang ada dalam syaratsyarat ijarah sudah dilakukan oleh pihak tiki. Yang sudah jelas tempatnya
dimana. Jenis pekerjaannya jelas yaitu jasa pengiriman barang. Dan penetapan
waktunya sudah jelas sesuai dengan service yang diinginkan oleh customer.

E. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan
Timbangan Pada PT TIKI Sukabumi
Dalam transaksi pada PT TIKI sering kali menjumpai adanya pembulatan
timbangan dalam saat menimbang barang yang akan dikirim. Pembulatan
tersebut sudah ada pada ketentuan dari PT TIKI bahwasanya pembulatannya
terdapat dalam dua sistem.
Dalam pembulatan tersebut yaitu progresif dan volumetrik. Dalam
pembulatan timbangan yang menggunakan sistem progresif perhitungan
berdasarkan berat paket barang dengan patokan apabila barang yang akan dikirim
tersebut ditimbang mencapai 1,4 atau pun lebih maka akan dibulatkan menjadi 2
Kg. begitu pula dengan berat barang yang mencapai 2,4 maka akan dibulatkan
menjadi 3 Kg. begitu pun seterusnya.
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Sedangkan dalam pembulatan volumetrik perhitungannya menggunakan
volume yang akan dikirim dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

.

Dari penjelasan kedau sistem di atas menurut para customer dari TIKI itu
tidak merasa dirugikan dan adil khususnya para pembisnis sangat merasa
diuntungkan walaupun adanya pembulatan timbangan tersebut. Karena ongkos
kirim yang ditentuakan oleh pihak TIKI itu tidak mempengaruhi terhadap
keuntungan dan harga barang yang diperjualkan oleh para pembisnis. Sebab
ongkos kirim yang ditentukan tarifnya oleh pihak TIKI itu ditanggung oleh orang
yang membeli barang. Dan orang yang membeli barang pun tidak merasa
dirugikan karena hal tersebut merasa wajar-wajar saja dibandingkan dengan
ongkos yang kita lakukan dengan menggunakan jasa angkutan umum.
Dan tentang pembulatan timbangan pun sudah dipublikasikan secara jelas
pada struk yang diterima oleh para customer. Dan pada saat penimbangan barang
pun para customer melihat sendiri berapa berat barang yang akan dikirim. Baik
itu sistem progresif maupun sistem volumetrik. Dan pihak TIKI pun
memberlakukan ketika barang yang dikirim mencapai 1,2 maka dibulatkan
menajdi 1 Kg. sedangkan ketika barang mencapat 1,4 maka dibulatkan menajdi 2
Kg.
Pihak TIKI pun memberikan alasan-alasan dengan memberlakukannya
pembulatan timbangan tersebut:
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1. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika TIKI memakai timbangan
per ons maka TIKI sangat kesulitan menentukan tarifnya. Misalnya 1,2 kg
ada tarif tersendiri 1,3 Kg ditentukan tarif tersendiri maka TIKI kesulitan
karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak, oleh karena itu TIKI
memakai patokan timbangan per 1 kg.
2. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentuakn harganya
tersendiri misalnya 1 Kg dengan tarif 8.000, 1,1 Kg dengan tarif 8.400, dan
1,2 Kg dengan tarif 8.900. dengan ini maka menyulitkan bagi karyawan dan
konsumen untuk mencari pecahan receh. Karena dalam kehidupan saat ini
peredaran uang receh sangat sulit lambat laun uang receh mulai hilang dan
uang yang banya beredar saat ini yaitu uang kertas yang nilai nominalnya
tinggi.
3. PPN sudah ditanggung oleh pihak TIKI, artinya customer tidak perlu lagi
tertipi dengan tarif yang sudah ada.
Dengan alasan-alasan tersebut para customer pun tidak merasa dirugikan
karena ketentuan-ketentuang yang diberlakukan oleh pihak TIKI dalam batas
kewajaran. dan dengan diberlakukannya pembulatan timbangan tersebut
customer tidak perlu menunggu lama untuk menunggu kembalian uang receh.
Alhasil dengan tidak perlu menunggu itu para customer lain tidka perlu
menunggu antrian panjang.
Dari penjelasan di atas sudah membuktikan bahwasanya dari mulai akad
yang diterapkan oleh pihak TIKI sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.dan
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dalam hal ini tidak ada yang dirugikan baik itu pihak customer maupun pihak
TIKI. Karena dalam sebuah transaksi tidak boleh ada yang dirugikan. Dan dalam
transaksinya pun tidak ditemukan adanya gharar dan riba.
Sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah yang sudah jelas
semuanya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak tiki. Dari mulai
akad transaksinya sampai dengan pembulatan timbangannya. Pada pembulatan
timbangan tersebut Al-Quran dan fiqih muamalah tidak ada yang menyebutkan
boleh tidaknya, halal haramnya. Hanya saja yang dijelaskan didalam Al-Quran
surat at-Talaq ayat 6:

⬧
➔
⬧
 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya:
”Jika mereka telah menyusunkan anank-anak mu, maka berilah upah
meraka.”
Selain dalam surat Al-Talaq juga dijelaskan dalam qs An-Nisa


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
 ☺◆  ⧫
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Artinya:
“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 didalam kaidah juga dijelaskan

ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ لرضا
َ ْس في ُك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ُك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ س ِّي ُد ْال ُح ْكم لَي
Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwa tentang pembulatan timbangan
diperbolehkan karena adanya keridhaan dari pihak customer yang melakukan
transaksi. Karena ketika seseorang melakukan transaksi di TIKI maka ornag
tersebut meridhai terhadap apasaja ketentuan-ketentuan yang ada di TIKI yang
berjalan dalam koridor keadilan. Sesuai dengan kaidah yang lainnya yaitu:

ض ب َما َيت ََولَ ُد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan tentang
keridhaan yaitu:
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ُون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ُا َ ْل ُمت ََولَّدُم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai pengaruh
baginya”
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi
jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur
kedzaliman.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan permasalahan tentang pembulatan timbangan pada jasa
pengiriman barang, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Mekanisme pembulatan timbangan yang digunakan di TIKI terdapat dua
sistem, yaitu progresif dan volumetrik. Dala sistem progresif berlakunya
pembulatan timbangan saat berat barang mencapai 1,4 Kg maka dibulatkan
menajdi 2 Kg. dan didalam sistem volumetrik terdapat rumus yaitu

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

.

Dari pembulatan tersebut sangat berhubungan dalam penentuan tarif. Dimana
tarif berat timbangan saat mencapat 1 Kg berpindah menjadi 1,4 yang
berlipat menajdi 2 Kg. atau 2,4 yang dibulatkan menjadi 3 Kg. dan
seterusnya.
2. Menurut analisis tinjauan fiqih muamalah tentang pelaksanaan pembulatan
timbangan yang terjadi di TIKI Sukabumi tidak bertentangan dengan akad
ijarah yang objek transaksinya tenaga seseorang. karena dalam landasan
teoritisnya tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi.
Karena transaksi pada jasa pengiriman barang di TIKI selaras dengan rukunrukun dan syarat-syarat ijarah. Dan tidak adanya unsur gharar dan unsur riba.
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Semua transaksi pada jasa pengiriman ini transfaran antara customer dan
pihak TIKI.
3. Dan analisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pembulatan timbangan pada
jasa pengiirman barang itu tidak diharamkan. Karena sesuai dengan akadnya
pun selaras dengan rukun dan syarat ijarah. Dan para customer pun meridhai
ketentuan yang ditentuan oleh pihak TIKI. Semau itu berlandaskan kepada
Al-qur’an dan kaidah-kaidah.

B. Saran
Adapun saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas adalah
sebagai berikut:
a. Diharapkan kepada TIKI Sukabumi yang memberlakukannya produk SDS
(Some Day Service) yaitu ketika barang yang kita kirimkan melalui TIKI
Sukabumi pada hari itu maka barang tersebut sampai pada hari yang sama
seperti halnya diberlakukan produk tersebut di kota-kota besar dnegan
pelayanan yang lebih cepat.
b. Diharapkan pihak TIKI Sukabumi memberlakukan member card yang dapat
diisi ulang. Dengan adanya member card ini di TIKI Sukabumi lebih
memajukan pelayanannya saat customer bertransaksi.
c. Dan untuk kantor yanga da di Sukabumi lebih di tingkatkan lagi
kebersihannya agar terlihat lebih nyaman dan kelihatan lebih enak dipandang
ketika customer datang ke kantor tersebut.
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Demikian saran yang dapat dikemukakan dengan berbagai kekurangan
dan kelebihan yang ada. Dan hasil penelitian ini pun masih harus banyak yang
ditambahkan dalam menetapkan kesimpulan pada penelitian yang dilakuakan.
Karena untuk menetapkan kesimpulan dari seuatu permasalahan tidaklah mudah,
akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan, dan referensi yang luas.
Sedangkan dalam hasil penelitian ini masih sangat terbatas baik dari segi
pemahaman, dan referensi yanga ada. Tetapi dengan adanya hasil yang masih
banyak kekurangan ini semau itu tidak terlepas dari usaha yang semaksimal
mungkin untuk berusaha menyempurnakan karya ilmiyah ini. Semoga
bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amiiiiin.
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bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amiiiiin.

BAB IV
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT TIKI

A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan
1. Lokasi Perusahaan
PT TIKI (Titipan Kilat) Sukabumi berada pada lokasi yang sangat
strategis karena terletak di pusat kota Sukabu-mi. Jika dilihat dari
ekonomisnya maka tempat TIKI ini sangat mudah dijangkau oleh siapapun,
karena letaknya di samping jalan raya, pusat bisnis di Kota Sukabumi.
Tepatnya di Jl. Arif Rahman Hakim No 10 B Kelurahan Benteng Kecamatan
Warudoyong Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
2. Sejarah PT TIKI
Memahami potensi dan kebutuhan tinggi masyarakat akan layanan
penyampaian barang titipan, perbekalan, barang berharga atau bahkan
dokumen usaha para pebisnis dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi,
telah menginspirasi berdirinya sebuah usaha jasa penitipan barang yang
dikenal masyarakat dengan nama TIKI (Titipan Kilat).Dengan keinginan
mulia PT. Citra Van Titipan Kilat resmi didirikan pada 1 September 1970.
Berkat tangan dingin dan keuletan Bpk.Soeprapto dan Ny. Nuraini
Soeprapto sebagai perintis usaha dan pemegang saham, TIKI mulai menapak
dengan kokoh ditengah persaingan bisnis jasa pengiriman barang yang terus
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menggeliat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di
seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia.
Kepedulian menjadi pondasi yang kuat dalam mencapai tujuan utama
TIKI, yaitu untuk selalu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,dan
tujuan tersebut semakin nyata ketika Irawan Saputra (almarhum), Gideon
Wiraseputra, dan Raphael Rusmadi pada 1972 bekerja sama, saling
bersinergi untuk membawa TIKI meraih visi utamanya menjadi perusahaan
ekspres pilihan indonesia yang mampu bersaing dan berjaya di kancah bisnis
internasional.
Komitmen manajemen dalam memotivasi danmenciptakan iklim
kerja yang kondusif, menjadi konsentrasi utama manajemen TIKI dalam
menyulut semangat, kreativitas dan loyalitas seluruh lapisan personil TIKI.
Dengan dilengkapi sistem yang memadai, dukungan dari PT Titipan KILAT
Suprapto sebagai unit anak perusahaan kargo yang menangani pengiriman
barang domestik dan internasional baik melalui udara, laut, darat, serta
pergerakan layanan ekspor impor. Serta TIKINDO dan TIKITA yang
menangani jasa perjalanan yang terkait baik domestik maupun internasional,
dengan bangga personil TIKI selalu berupaya untuk mempersembahkan
layanan optimal seiring dengan kegiatan usaha TIKI yang terus meningkat
secara signifikan.
Seiring

dengan

perkembangan

bisnis

usaha

dan

kebutuhan

masyarakat, TIKI selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan yang

59

diawali dengan kota-kota besar di Indonesia seperti: Pangkal Pinang
(Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur) dan terus
meluas hingga ke pelosok Indonesia. Berkat dukungan sejumlah armada,
personil dan minat besar masyarakat, TIKI menjadi lebih kuat dan berhasil
menjaga stabilitasnya.
3. Pilosofis TIKI

Gambar 4.1
Logo PT TIKI
MERAH adalah warna yang dinamis, dramatis dan memiliki kesan
yang sangat kuat sehingga dapat diartikan keberanian dan kekuatan,
sebagaimana hal nya TIKI yang berani untuk terus berinovasi dalam rangka
memenuhi segala kebutuhan pelanggan gena memberikan pelayanan yang
terbaik.
BIRU termasuk salah satu warna yang paling populer dalam dunia
design logo dan hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai
warna utamanya sehingga warna biru sering disebut sebagai warna
corporate. Hal ini dikarenakan biru merupakan warna yang termasuk tenang
dan bersifat profesional. Efek lain warna biru adalah sering dianggap sebagai
warna yang melambangkan keprcayaan dan trustfulness.
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Pada TIKI, biru juga melambangkan langit dan lautan yang memiliki
makna luas tanpa batasan sebagaimana TIKI yang terus meluas ke berbagai
wilayah di Indonesia.
Tanda Panah Merah pada huruf K, sebagai simbolik yang
menggambarkan bahwa TIKI bergerak cepat dan tepat sebagaimana
layaknya anak panah yang ditembakkan ke arah menuju sasaran.
Bola Dunia, sebagai lambang bahwa TIKI siap melakukan
pengantaran tidak hanya domestik namun juga ke seluruh negara.
Pesawat melambangkan bahwa sejak awal berdiri TIKI berkomitmen
untuk memberikan layanan yang terbaik dan tercepat dengan menggunkan
armada-armada airline.
Pesawat menghadap ke kiri sesuai dengan arah perputaran bumi yaitu
dari arah barat ke arah timur yang bila dilihat dari kutub utara memiliki arah
perputaran berlawanan arah jarum jam.

4. Visi Dan Misi PT TIKI
Visi kami untuk selalu menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman
barang tercermin pada sistem manajemen profesional TIKI dan menjadi
azas-azas yang melandasi filosofi TIKi, yaitu :
•

Kualitas dan loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses
dalam menjalankan usaha.
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•

Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi kepada
kebutuhan pelanggan.

•

Pengguanaan teknologi modern dan komputerisasi merupakan syarat
mutlak dalam menjalankan roda usaha.

•

Kepuasan pelanggan, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat umum
sangat diutamakan.
Misi
Memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer.

6. Produk PT TIKI Sukabumi
Kesadaran akan kebutuhan kiriman yang cepat dan efektifitas biaya
bagi pelanggan, telah menginspirasi TIKI untuk menyediakan berbagai
produk Domestik (DOM).
Nikmati

keunggulan

varian

produk

DOM

dalam

melayani

pengiriman dokumen dan barang ke berbagai wilayah di Indonesia serta
penyampaian yang tepat waktu sesuai kebutuhan Anda. Varian produk DOM
tersebut meliputi:
a. SDS (Same Day Services)
Produk SDS sangat cocok untuk Anda manfaatkan demi
efektifitas dan efisiensi waktu, karena hari ini paket Anda kirimkan dan
rekan bisnis Anda akan segera menerimanya dihari yang sama.*
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Tetapi di TIKI Sukabumi produk ini belum ada atau tidak
diberlakukan. Karena, kurangnya pasilitas kantor dan perlu adanya dana
besar untuk pemberlakuan produk ini. Dan produk ini hanya ada di kotakota besar, seperti Bandung, Jakarta dan kota-kota besar yang ada di
Indonesia
b. ONS (Over Night Services)
Dalam layanan pengiriman ini pihak TIKI menjanjikan waktu
pengiriman barang sampai tujuan dalam waktu 24 jam atau 1 hari, yang
artinya sekarang kirim besaok sampai pada tujuan.
c. TDS (Two Days Services)
Waktu pengiriman paket hanya membutuhkan 2 (dua) hari saja
untuk tiba di tempat tujuan.*
d. REG (Regular)
Produk regular menjangkau seluruh Indonesia hanya dalam
estimasi waktu 2-3 hari dari pengiriman. Dalam layanan ini semua
pelosok Indonesia bisa dijangkau untuk pengiriman barangnya.
* Waktu layanan berlaku pada hari dan jam waktu kerja TIKI setempat.
Ketentuan-ketentuyan diatas merupakan pilihan pengiriman yang di
tawarjan TIKI, customer TIKI bisa memilih sesuai kebutuhannya.
Untuk mengetahui tarif-tarif pengiriman yang dituju, maka pihak TIKI
memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara onlone agar
memudahkan para customernya dengan cara.
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1. Membuka website resmi TIKI yaitu www.tiki-online.com

Gambar 4.2
Prosedur membuka web TIKI

2. Memasukan alamat kota asal dan kota tujuan serta berat barang yang
akan dikirim

Gambar 4.3
Prosedur melihat tarif

3. Jika sudah memasukan langkah ke dua, maka akan dikeluarkan ongkos
kirimnya. Seperti contoh di bawah ini jika beratnya 1 Kg.
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Gambar 4.4
Tarif dalam berat 1 Kg

Gambar 4.5
Tarif dalam berat 2 Kg

Gambar 4.6
Tarif dalam berat 3 Kg
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7. Pedoman dan Syarat Pengiriman TIKI
Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah
dan/atau berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke
alamat yang ditentukan oleh pengirim.
Pedoman dan syarat pengiriman yang tercantum dalam BTTKB ini
merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika
pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk
dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim, dengan membayar
biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan
sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.
Dengan ketentuan & syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pengirim dilarang memasukkan barang-barang yang mengandung hal-hal
sebagai berikut :
a. Barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan
terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang
diproduksi dan diedarkan.
b. Barang-barang berharga dan surat berharga berupa diantaranya :
emas, perak, perhiasan, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu
atau metal berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau
traveller’s cheque, barang antik, lukisan antik.
c. Binatang atau tanaman hidup.
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d. Barang-barang lain yang melebihi declare value dan/atau barangbarang lain yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan TIKI.
2. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada
TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan
petugas TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim.
3. Pernyataan pengirim merupakan pengakuan yang dipercayai oleh TIKI
dan mengikat pengirim. Apabila pada hari itu juga dan/atau di kemudian
hari terjadi permasalahan yang menyebabkan rusaknya titipan dan
ternyata jenis titipan tidak sesuai dengan pengakuan pengirim, maka
pengirim melepaskan TIKI dari seluruh bentuk tanggung jawab dan
dengan tidak mengurangi hak TIKI untuk menempuh upaya hukum baik
perdata maupun pidana, atas keterangan tidak benar yang telah diberikan
oleh pengirim (bila dianggap perlu).
4. TIKI berhak menolak untuk mengangkut titipan, apabila titipan tersebut
diduga akan membahayakan keselamatan umum yang berakibat pada
adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana.
5. Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dikemudian hari yang timbul
dari pernyataan tidak benar pengirim atas isi titipan yang kemudian
mengakibatkan TIKI diputus bersalah oleh pengadilan, maka pengirim
berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya
yang dikeluarkan TIKI.
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6. TIKI berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam
satuan kilogram dan biaya kirim dalam nilai ratusan rupiah.
7. TIKI tidak bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut :
a. Kerusakan, terhadap semua kerusakan titipan yang karena sifatnya
ataupun karena barang tersebut merupakan barang-barang pecah
belah dan resiko teknis pada mesin maupun barang elektronik yang
terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau
berubahnya fungsi dari barang elektronik dimaksud.
b. Kebocoran pada barang cair dan/atau karena sifat barang tersebut
yang mudah bocor.
c. Penahanan dan/atau penyitaan serta pemusnahan titipan oleh pejabat
yang berwenang.
d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan
memaksa (force majeure) yang diakibatkan baik karena bencana
alam, keadaan darurat, atau hal lain yang tidak terukur dan/atau
diluar kemampuan manusia.
8. TIKI tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim
berhak

untuk

menggunakan

sarana

transportasi

lainnya

dalam

melaksanakan pengiriman dan pengirim terikat pada aturan dan ketentuan
yang mengikat TIKI dengan pemilik sarana transportasi.
9. TIKI dibebaskan dari segala tanggung jawab sejak diterimanya titipan dan
tidak adanya keluhan/klaim atas kiriman tersebut pada saat itu serta telah
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ditanda-tanganinya BTTKB oleh siapapun dialamat penerima, kecuali
sebelumnya ada kesepakatan lain antara pengirim dengan TIKI.
10. Dalam hal penerima tidak menerima titipan sesuai dengan layanan
kiriman yang dipilih oleh pengirim, maka TIKI memberi kesempatan 5
(lima) hari kerja sejak estimasi waktu penyampaian bagi pengirim untuk
mengajukan klaim kepada TIKI dalam hal titipan tidak diterima, hilang,
rusak maupun kurang.
11. TIKI tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim tentang
telah diterimanya titipan oleh si penerima.
12. TIKI bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special
item) sepanjang pengakuan pengirim pada saat ditandatanganinya
BTTKB sama dengan isi titipan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan
yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10
(sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan dan/atau tidak melebihi
dari nilai rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
b. Untuk titipan yang memiliki nilai subyektif, contohnya KTP, STNK,
dokumen tender dan lain-lain (sebagaimana ketentuan yang diatur
oleh pihak asuransi) begitu juga dengan titipan yang nilai barangnya
melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, wajib diasuransikan
yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada asuransi
jasa titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan
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asuransi jasa titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai
dengan polis kontrak asuransi jasa titipan. Bilamana pengirim tidak
mengasuransikannya dan ternyata terjadi kehilangan, kerusakan
dan/atau kekurangan jumlah, maka TIKI tidak bertanggung jawab
untuk melakukan penggantian apapun.
13. TIKI tidak memiliki tanggung jawab apapun selain apa yang
dikemukakan dalam butir 12 diatas, termasuk segala bentuk kerugian
apapun baik berupa kerugian materil, immateril dan/atau kehilangan
kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun
penerima sebagai akibat keterlambatan, kekurangan, kerusakan atau
kehilangan titipan.
14. Pengajuan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara tertulis
ditempat transaksi pengiriman dilakukan, dengan syarat menyerahkan
dokumen-dokumen asli berupa :
a. Identitas pengirim yang masih berlaku
b. BTTKB
c. Apabila diasuransikan harus disertakan dengan surat penutupan
asuransi pengiriman barang
Dokumen-dokumen tersebut akan dicocokkan dengan dokumen yang berada di TIKI.
Apabila ada perbedaan, maka TIKI akan memutuskan berdasarkan dokumen yang ada
pada TIKI.
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B. Mekanisme Pembulatan Timbangan
Dalam perhitungan berat barang yang akan dikirim untuk menentukan
tarif dari barang tersebut, maka pihak TIKI terdapat dua sistem, yaitu: sistem
Progresif dan sistem Volumetrik
1. Pembulatan Timbangan Progresif
Yang dimaksud perhitungan progresif disini adalah perhitungan
berdasarkan berat paket barang, jadi makin berat barang tersebut maka
ongkos kirimnya akan semakin besar. Dalam perhitungannya menurut ibu
Yayu Sri Rahayu sebagai Pimpinan di TIKI Sukabumi bahwa apabila barang
yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4 Kg atau lebih, maka
akan dibulatkan menjadi 2 Kg.
2. Pembulatan Sistem Volumetrik
Yang dimaksud pembulatan sistem Volumetrik adalah apabila barang
tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya, maka
menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur
ukuran (panjang, lebar, dan tingginya) barang yang akan dikirim tersebut
dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

. ukuran panjang, lebar dan tingginya itu menggunakan

ukuran centimeter (cm).
Tetapi, sistem volumetik ini banyak costumer yang protes karena
merasa harus membayar lebih mahal. Olehg karena itu, pihak TIKI yang
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bertugas sebagai penimbangan barang sering sekali menyarankan kepada
pihak pengirim barang untuk:
1. Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya.
Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar dan longgar,
kecuali apabila kemasan, kardus atau packing kayu itu bertujuan untuk
melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan.
2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas agar
tidak memakan tempat.
Barang-barang yang dikirim menggunakan perhitungan volumetrik
contohnya seperti pengiriman badcover, boneka dengan ukuran jumbo,
samurai, packing yang beratnya tidak sesuai dengan ukurannya, dll.
Seperti contoh saat akan mengirim barang boneka ukuran jumbo. Maka
pengirimannya menggunakan hitungan volumetrik. Dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

.

dan ukuran boneka jumbo panjangnya 30 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 100
cm. Maka hitungannya

30 𝑥 60 𝑥 100
6000

=

180000
6000

= 30. Maka hasil nya 3 Kg.

Dengan demikian ongkos kirimnya pun menjadi 3 kali lipat.
C. Sistem Berlipatnya Tarif
Dengan perhitungan pembulatan diatas sangat berpengaruh sekali dalam
menentukan tarif pengiriman barang ditentukan dari beberapa faktor diantaranya:
1. Berat paket, yaitu semakin berat paket maka tarif akan semakin mahal.
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2. Jarak pengiriman yaitu makin jauh tujuan paket maka tarif akan semakin
mahal.
3. Jenis layanan yang digunakan diantaranya ONS (Over Night Service),
TDS (Two Day Service), dan REG (Regular). Dalam ketiga paket tersebut
sangat berbeda sistemnya, yang membedakan yaitu jangka waktu
sampainya barang dan murah mahalnya tarif tersebut.
Dalam penentuan tarif TIKI juga menggunakan pembulatan.
Pembulatan yang dimaksud disini yaitu apabila pengirimannya dari
sukabumi dan kota tujuannya bengkulu dan beratnya 1 Kg maka tarifnya
Rp. 22.000,- dalam layanan reguler. Dan apabila berat barangnya 2 Kg
maka tarif itu berlipat menjadi Rp. 44.000,- . Jadi makin bertambah berat
barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 22.000,- dan
seterusnya.
Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut para pengguna jasa
pengiriman barang TIKI merasa hal tersebut wajar adanya. yang
dinyatakan dalam wawancara oleh beberapa konsumen.
➢ Ujang solehudin yang beralamat di kp. Ciberem Pasir Desa
Sukamekar

Kecamatan

Sukaraja

Kabupaten

Sukabumi.

Menyatakan tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang di TIKI.
“ Saya sebagai pelanggan yang sering menggunakan layanan TIKI
mengenai pembulatan timbangan. Menurut saya hal tersebut wajar
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saja. Karena kalau kita mengirim barang dengan jarak yang tidak
dapat ditempuh dengan waktu pendek. Dengan adanya jasa
pengiriman barang ini saya merasa dibantu. Karena dengan adanya
jasa pengiriman semua kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar.
Saya bisa bekerja dengan tenang dan pengiriman paket pun dapat
terkirim ketujuan. Jadi menurut saya soal pembulatan timbangan
yang menjadikan tarifnya berllipat itu wajar saja. Dan semua itu
sesuai dengan kualitas dan kuantitas pengiriman barang ini. Jarak
yang jauh mengakibatkan ongkos kirimnya juga semakin mahal .
itu masih wajar. Karena kalau kita mengirim barang dengan tenaga
sendiri tanpa dibantu dengan jasa pengiriman itu akan lebih mahal
denagn ongkos kita. Belum dengan tersitanya waktu kerja saya.”72
➢ Ratna Suminar yang beralamat di Kp. Cibalung Desa Talaga
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Menyatakan tentang
pembulatan timbangan.
“ saya sebagai ditributor pakaian yang bergerak dibidang online
shop sangat sering menggunakan jasa layanan TIKI untuk
mengirim barang pesanan pelanggan. Saya merasa sangat
diuntungkan. Karena dengan adanya jasa pengiriman barang
produk-produk saya jadi bisa tersebar dimana-mana . dan kalau
soal pembulatan timbangan saya tidak merasa dirugikan. Karena
72

Ujang Solehudin, Wawancara, Sukabumi 29 Maret 2016
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itu sudah sewajarnya. Dan customer yang selalu membeli produk
saya pun tidak menghiraukan tentang tarif yang telah ditentukan
oleh jasa pengiriman barang. Karena kalau kita dalam transaksinya
menggunakan COD (Cash On Delivery) untuk tempat yang jauh
itu sangat menyita waktu saya. Belum saya bertemu dengan
customer saya. Belum saya mengerjakan barang-barang yang saya
produksi. Jadi menurut saya semua itu tidak jadi masalah buat
saya. Karena semuanya masih dibatas kewajaran.73
➢ Ai Siti Suaebah yang beralamat di Kp. Cikukulu Desa Cisande
Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. Dia menyatakan.
“ Saya distributor yang bergerak di makanan sering menggunakan
jasanya TIKI. Dan saya juga suka mengiirm barang yang beratnya
tidak mencapai 2 Kg. tetapi sama karyawan TIKI dibulatkan
menjadi 2 Kg. tapi menurut saya itu masih dalam hal kewajaran.
Karena orang yang suka membeli makanan kepada saya pun tidak
mempermasalahkan. Jadinya saya juga tidak merasa dirugikan
dengan semua itu. Ongkos kirim yang ditentukan oleh pihak TIKI
tidak mempengaruhi terhadap harga barang-barnag yang saya jual.
Karena ongkos kirim yang telah ditentukan itu ditanggung oleh
pembeli barang. Dan orang yang membeli barnag dagangan saya
pun tidak mempermasalahkan semua itu. Karena saya kalau
73

Ratna Suminar, Wawancara, Sukabumi 30 Maret 2016
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mengirim ke tempat yang jauh contohnya luar kota suka
menggunakan jasa pegiriman tiki. Dan kalau jaraknya masih bisa
ditempuh dengan kendaraan maka saya mengunakan sistem COD
(Cash On Delivery). Dan kalau saya merasa dirugikanj saya tidak
akan memakai jasa pengiriman ini. Tetapi karena saya tidak
merasa dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan ini jadinya
saya selalu mengunakan jasa pengiriman ini.74
Dari hasil yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen
tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan tidak merasa dirugikan dengan
sistem pembulatan yang ditentukan oleh pihak TIKI.
Dan hasil wawancara dengan pihak TIKI tentang adanya
pembulatan timbangan bahwa:
“dengan adanya pembulatan timbangan itu untuk mempermudah dalam
transaksi saja, seperti mempermudah untuk menentukan harga, PPN sudah
ditanggung oleh TIKI dan menghindari uang receh yang mana konsumen
dan para cash counter tidak dibingungkan lagi untuk mencari uang receh
karena antrian di TIKI selalu panjang. “
Jadi menurut pihak TIKI dengan menghindari uang receh dan PPN sudah
ditanggung oleh TIKI ini sangat menudahkan transaksi, apalagi untuk saat ini jasa
pengiriman barang TIKI sangat populer dipergunakan masyarakat yang bertujuan
untuk menghindari antrian yang sangat panjang.
74

Ai Siti Suaebah, Wawancara, Sukabumi 30 Maret 2016
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D. Analisi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Transaksi Pada PT TIKI
Sukabumi
Di dalam jasa pengiriman barang di PT TIKI sangat erat kaitannya
dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam
pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad
ijarah yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering
dikenal dengan sebutan akad ujrah (upah mengupah). Dalam transaksinya
konsumen menjumpai pihak TIKI untuk mengirim barang. Saat akan melakukan
transaksi konsumen diberikan pilihan service apa yang akan diinginkan oleh
konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat tiga service,
diantaranya ONS (Over Night Service), TDS (Two Day Service), dan REG
(Regular). Setelah memilih salah satu dari service tersebut, maka barang akan
segera ditimbang. Dan setelah barang yang akan dikirimkannya itu ditimbang
maka cash counter memberikan ongkos kirim yang wajib dibayar oleh custumer .
dan disana terjadilah pembulatan timbangan. Dari kejadian tersebut disesuaikan
dengan ijarah yang terdiri dari rukun dan syaratnya.
Berikut ini adalah rukun – rukun dari Ijarah:
a. Aqid (orang yang berakad),
b. Shighat,
c. Ujrah atau upah,
d. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang
disewa.

77

e. Manfaat
Dari rukun yang terdapat di ijarah semua sudah jelas. Dan berkaitan
dengan transaksi yang dilakukan saat seorang custumer sebagai ajir melakukan
transaksi bersama dengan cash counter dari pihak tiki sebagai musta’jir sudah
memenuhi rukun dari ijarah. Yaitu yang pertama akid yang artinya orang yang
berakad. Pada transaksi tersebut hadirnya orang yang berakad yaitu seorang
custumer dan cash counter. Dan yang kedua adanya shigat yaitu pernyataan
kehendak yang jazimnya disebut sigat akad (Sighatul-‘aqd), terdiri atas ijab
qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat memalui: ucapan,
utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syaratsyaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul
dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. Yang ketiga
adalah ujrah atau upah. Di dalam transaksi pada jasa pengiriman barang tentu
adalah ujrah atau yang suka disebut ongkos kirim pada setiap transaksi. Yang
keempat adalah Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan
barang yang disewa. Artinya uang sewa pada jasa pengiriman barang harus
diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang. Dalam transaksi di TIKI uang
sewa di keluarkan bersamaan pada saat akad. Yang terakhir yaitu manfaat. Tentu
dilahirkannya perusaahaan TIKI sudah diperhitungkannya manfaat. Yaitu
manfaat untuk custumer dan manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Manfaat
untuk custumer yaitu dengan adanya perusahaan maka semua kegiatan
pengirimna barang terbantu tanpa terganggunya semua kegiatan sehari-hari.

78

Selain dari rukun-rukun ijarah. Akad transaksi pada jasa pengiriman di
TIKI pun akan dilihat dari syarat-syarat ijarahnya.
Dan syarat-syarat ijarah yaitu: upah harus dilakukan dengan cara-cara
musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap
individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang
loyal terhadap kepentingan umum.
Dalam transaksi pada pengiriman barang di TIKI upah (ongkos kirim)
dilakukan secara musyawarah. Karena sebelum ditentukannya ongkos kirim cash
counter menanyakan terlebih dahulu kepada customer tentang ongkos kirim yang
mau diambil olehnya. Yaitu ONS (Over Night Service), TDS (Two Day Service),
dan REG (Regular).
Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan
Aqid. Kerelaan anatara kedua belah pihak pun sudah disurvey kepada customercustomer yang melakukan transaksi di TIKI dan orang-orang yang melakukan
transaksi menyatakan rela. Dan kerelaan pun dijelaskan didalam Al-Quran Surat
An-Nisa ayat 29 dan di jelaskan pula di dalam kaidah-kaidahnya.
Selain kerelaan anatar kedau belah pihak, syarat-syarat ijarah pun yaitu
Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh
para ulama. Syarat mal mutaqawwin

diperlukan dalam ijarah, karena upah

(ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual
beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” . dan dalam transaksi TIKI pun
upah nya sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam ijarah.
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Selanjutnya syarat-syarat ijah yaitu upah atau sewa tidak boleh sama
dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih. Objek akad (manfaat) harus diketahui
sifatnya untuk menghindari perselisihan. Tempanya, penetapan waktunya. Jenis
pekerjaannya. Dan penjelasan waktu kerjanya. Semua yang ada dalam syaratsyarat ijarah sudah dilakukan oleh pihak tiki. Yang sudah jelas tempatnya
dimana. Jenis pekerjaannya jelas yaitu jasa pengiriman barang. Dan penetapan
waktunya sudah jelas sesuai dengan service yang diinginkan oleh customer.

E. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan
Timbangan Pada PT TIKI Sukabumi
Dalam transaksi pada PT TIKI sering kali menjumpai adanya pembulatan
timbangan dalam saat menimbang barang yang akan dikirim. Pembulatan
tersebut sudah ada pada ketentuan dari PT TIKI bahwasanya pembulatannya
terdapat dalam dua sistem.
Dalam pembulatan tersebut yaitu progresif dan volumetrik. Dalam
pembulatan timbangan yang menggunakan sistem progresif perhitungan
berdasarkan berat paket barang dengan patokan apabila barang yang akan dikirim
tersebut ditimbang mencapai 1,4 atau pun lebih maka akan dibulatkan menjadi 2
Kg. begitu pula dengan berat barang yang mencapai 2,4 maka akan dibulatkan
menjadi 3 Kg. begitu pun seterusnya.
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Sedangkan dalam pembulatan volumetrik perhitungannya menggunakan
volume yang akan dikirim dengan rumus

𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
6000

.

Dari penjelasan kedau sistem di atas menurut para customer dari TIKI itu
tidak merasa dirugikan dan adil khususnya para pembisnis sangat merasa
diuntungkan walaupun adanya pembulatan timbangan tersebut. Karena ongkos
kirim yang ditentuakan oleh pihak TIKI itu tidak mempengaruhi terhadap
keuntungan dan harga barang yang diperjualkan oleh para pembisnis. Sebab
ongkos kirim yang ditentukan tarifnya oleh pihak TIKI itu ditanggung oleh orang
yang membeli barang. Dan orang yang membeli barang pun tidak merasa
dirugikan karena hal tersebut merasa wajar-wajar saja dibandingkan dengan
ongkos yang kita lakukan dengan menggunakan jasa angkutan umum.
Dan tentang pembulatan timbangan pun sudah dipublikasikan secara jelas
pada struk yang diterima oleh para customer. Dan pada saat penimbangan barang
pun para customer melihat sendiri berapa berat barang yang akan dikirim. Baik
itu sistem progresif maupun sistem volumetrik. Dan pihak TIKI pun
memberlakukan ketika barang yang dikirim mencapai 1,2 maka dibulatkan
menajdi 1 Kg. sedangkan ketika barang mencapat 1,4 maka dibulatkan menajdi 2
Kg.
Pihak TIKI pun memberikan alasan-alasan dengan memberlakukannya
pembulatan timbangan tersebut:
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1. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika TIKI memakai timbangan
per ons maka TIKI sangat kesulitan menentukan tarifnya. Misalnya 1,2 kg
ada tarif tersendiri 1,3 Kg ditentukan tarif tersendiri maka TIKI kesulitan
karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak, oleh karena itu TIKI
memakai patokan timbangan per 1 kg.
2. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentuakn harganya
tersendiri misalnya 1 Kg dengan tarif 8.000, 1,1 Kg dengan tarif 8.400, dan
1,2 Kg dengan tarif 8.900. dengan ini maka menyulitkan bagi karyawan dan
konsumen untuk mencari pecahan receh. Karena dalam kehidupan saat ini
peredaran uang receh sangat sulit lambat laun uang receh mulai hilang dan
uang yang banya beredar saat ini yaitu uang kertas yang nilai nominalnya
tinggi.
3. PPN sudah ditanggung oleh pihak TIKI, artinya customer tidak perlu lagi
tertipi dengan tarif yang sudah ada.
Dengan alasan-alasan tersebut para customer pun tidak merasa dirugikan
karena ketentuan-ketentuang yang diberlakukan oleh pihak TIKI dalam batas
kewajaran. dan dengan diberlakukannya pembulatan timbangan tersebut
customer tidak perlu menunggu lama untuk menunggu kembalian uang receh.
Alhasil dengan tidak perlu menunggu itu para customer lain tidka perlu
menunggu antrian panjang.
Dari penjelasan di atas sudah membuktikan bahwasanya dari mulai akad
yang diterapkan oleh pihak TIKI sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.dan
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dalam hal ini tidak ada yang dirugikan baik itu pihak customer maupun pihak
TIKI. Karena dalam sebuah transaksi tidak boleh ada yang dirugikan. Dan dalam
transaksinya pun tidak ditemukan adanya gharar dan riba.
Sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah yang sudah jelas
semuanya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak tiki. Dari mulai
akad transaksinya sampai dengan pembulatan timbangannya. Pada pembulatan
timbangan tersebut Al-Quran dan fiqih muamalah tidak ada yang menyebutkan
boleh tidaknya, halal haramnya. Hanya saja yang dijelaskan didalam Al-Quran
surat at-Talaq ayat 6:

⬧
➔
⬧
 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya:
”Jika mereka telah menyusunkan anank-anak mu, maka berilah upah
meraka.”
Selain dalam surat Al-Talaq juga dijelaskan dalam qs An-Nisa


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
 ☺◆  ⧫
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Artinya:
“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 didalam kaidah juga dijelaskan

ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ لرضا
َ ْس في ُك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ُك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ س ِّي ُد ْال ُح ْكم لَي
Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwa tentang pembulatan timbangan
diperbolehkan karena adanya keridhaan dari pihak customer yang melakukan
transaksi. Karena ketika seseorang melakukan transaksi di TIKI maka ornag
tersebut meridhai terhadap apasaja ketentuan-ketentuan yang ada di TIKI yang
berjalan dalam koridor keadilan. Sesuai dengan kaidah yang lainnya yaitu:

ض ب َما َيت ََولَ ُد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan tentang
keridhaan yaitu:
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ُون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ُا َ ْل ُمت ََولَّدُم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai pengaruh
baginya”
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi
jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur
kedzaliman.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rincian permasalahan yang ada, untuk mengkaji dan
menganalisa secara mendalam serta mencari jawaban terhadap masalah yang
telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada
jasa pengiriman barang di PT. TIKI Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan
pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat
Adapun tempat penelitian ini dilakukan di salah satu jasa pengiriman
barang yaitu di Tiki Sukabumi. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik
yang diteliti berkaitan dengan pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang tersebut. Lokasi tempat pengiriman barangnya mudah dijangkau, serta
seringnya menggunakan jasa pengiriman di Tiki Sukabumi sehinga
penelitiannya dengan mudah dilaksanakan.
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2. Waktu
Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan
proses penelitian. Proses ini mencakup keseluruhan kerja mulai dari penetapan
judul sampai pada proses pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan dari mulai bulan
Desember 2015 sampai bulan Mei 2016
Table 1
Jadwal Kegiatan

No

Jenis Penelitian

Des
2015
3

Tahap Persiapan
1

Pengajuan masalah

2

Pemilihan judul

3

penelitian pendahuluan

4

Penyusunan proposal

Tahap Pelaksanaan
5

Penyelesaian Adm Penelitian

6

Pengumpulan data

7

Pengolahan data

Tahap Pelaporan
8

Penyusunan laporan penelitian

9

Konsultasi laporan skripsi

10

Pertangung jawaban laporan

11

Revisi

Bulan / Minggu
Feb
Mar
2016
2016

Jan
2016
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Apr
2016
4

1

2

3

Mei
2016
4

1

2
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C. Jenis Penelitian
Menurut Kirk dan miller (1986), penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung
pengamatan

pada

manusia

baik

dalam

kawasannya

maupun

dalam

peristilahannya.
Menurut Danzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud manafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada.46
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen)

dimana

peneliti

adalah

sebagai

instrument

kunci,

teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi.
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang
mendalam, suatu data yang menggabung makna. Makna adalah data yang
sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang
tampak.47

Lexy J. Maleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008)
hal: 4-5
47
Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2008) hal:1
46
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Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya
dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen mengajukan ada 5
ciri, yaitu:
1. Latar Alamiah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument
kunci
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk katakata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada produk atau out come .
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).48
Sedangkan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail
mengenai suatu gejala atau fenomena.49
Alasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsi
adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang
menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi social yang lain atau
dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola

48

Ibid., hal:9-10
Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, “Metode Penelitian Kuantitatif” (Jakarta: Raja Grafindo
Parsada. 2005) hal: 42
49
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hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan
hipotesis dan teori.50

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study
sensus. 51
Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. 52
Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda
alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki
oleh subyek atau obyek itu. Dan populasi pada penelitian ini adalah pengelola
PT Tiki yang bergerak pada jasa pengiriman barang, dan pelaksana kegiatan
pada PT Tiki.

50

Sugiyono, Op. Cit., hal:83
Sabar,”Pengantar Metodologi Penelitian” (FKIP: Universitas Muria Kudus: 2007) hal. 40
52
Sugiyono, “ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” (Bandung: AFABETA,2011)
hal:80
51
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2. Sampel
Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi
yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili
populasinya.53
Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena
keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel
dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi
harus betul-betul representative.
Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel.
Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang
akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya bisa
dikelompokkan menjadi 2 (dua) maca yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.
Dalam penelitian ini termasuk kepada Non probability sampling yaitu
teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan pada penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling yaitu Suatu teknik penentuan sampel

53

Sabar, Op. Cit., hal. 45

43

dengan pertimbangan tertentu atau sleksi khusus. Penulis dalam penelitian ini
memilih purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.54

E. Kerangka Berfikir
TIKI (Titipan Kilat) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang
pengiriman barang. Dan setiap perusahaan pasti memiliki aturan-aturan dalam
menentukan tarif dalam pengiriman barang. Di dalam menentukan tarif
pengiriman barang perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan
pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang, dan beratnya
barang yang akan dikirim. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang
diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai
imbalan atas pengiriman barang. Dari sistematika timbangan di TIKI Sukabumi
menggunakan berat timbangan kg (kilogram), apabila barang ditimbang dan
beratnya berkisar mencapai 1,4 atau 1 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak
jasa pengiriman barang tersebut tarif pengirimannya sudah memasuki tarif 2
kilogram (kg). apabila dikaitkan dengan perhitungan matematika maka 1,4
dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg).
Melihat kondisi yang demikian, maka harus diketahui lebih mendalam
tentang bagaimana perspektif fiqh muamalah ketika dihadapkan dengan
pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap berlipatnya tarif
54

Sugiyono, Op. Cit., hal: 84

44

pengiriman barang. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan analisi ijarah,
yakni akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Lebih
khusus lagi, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui
pendekatan ijarah ad-dhimah atau yang sering disebut ujrah. Ujrah diperbolehkan
oleh hukum islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh syara berdasarkan ayat al-qur’an, hadist-hadist nabi dan ketetapan ijma
ulama
Al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah
al-iwad arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA
Tihami, al-ijarah (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan
kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu.55
Dalam arti luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal
ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi
barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dillihat dari segi
orangnya.56
Al-ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang
menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda tertentu
disebut ijarah al-ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang

55
56

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah,” Op. Cit., hal:167
Hendi Suhendi, Op. Cit., hal: 113

45

menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah
ad-dzimah atau upah mengupah, dalam hukum islam sering disebut ujrah.57
Upah atau ujrah menurut Afzalurrahman adalah harga yang dibayarkan
pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya,
tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan
harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.58
Dalam kamus besar bahasa indonesia upah dapat diartikan uang yang
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
Dalam uraian diatas dapat di artikan bahwasanya dalam pengiriman
barang pada perusahaan tiki itu menggunakan konsep ijarah, dan masuknya
kepada ijarah ad-dzimah (ujrah) yang artinya objek transaksinya manfaat atau
jasa dari tenaga seseorang. Dan dalam teransaksi yang selalu dijalankan oleh
perusahaan tiki itu kalau pengiriman barangnya 1,4 kg maka dibulatkan menjadi
2 kg. dalam transaksi ini prosedur yang ditentukan oleh perusahaan tiki tersebut
disahkan oleh syara. Karena orang yang mengggunakan

jasa tiki telah

mengetahui prosedur di TIKI seperti bagaimana. Jadi kalau seseorang telah
mengetahui dan melakukan transaksi di TIKI maka secara tidak langsung orang
tersebut telah meridhai terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak TIKI
sebagaimana yang telah disebutkan oleh kaidah ushul fiqih tentang kerelaan.

57
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ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ لرضا
َ ْس في ك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ سيِّد ْالح ْكم لَي
Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa keridhaan itu adalah rajanya
hukum akan tetapi tidak semua perkara bisa didasari dengan kerelaan tersebut.
Hanya hal-hal yang tidak ada dalam nasnya. Contohnya seperti seseorang yang
meminjam uang kepada rentenir. Tentu saja seorang rentenir meridhai dengan
adanya transaksi yang dilakukan bersama dengna seorang yang meminjam uang
kepadanya. Dan ornag yang meminjam uang kepada rentenir tersebut bisa saja
meridha meminjam uang dengan adanya unsur riba. Dalam hal ini keridhaan
yang di dalam transaksi anatar orang yang emminjam ke rentenir dan orang yang
meminjamnya pun tidak dapat disahkan dengan adanya kaidah bahwa ridha itu
adalah rajanya hukum. Sebab dalam transaksi tersebut adanya riba. Dan riba pun
sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah membolehkan jual beli
dan mengharamkan riba. Tetapi dalam ijarah diantara ajir dan musta’jir pun
saling meridha dan ijarah tidak dilarang oleh syara. Dan ijarah pun diperbolehkan
didalam Al-Quran sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 yang
artinya “ Jika mereka telah menyusui anak-anakmu maka berilah upah baginya.
Maka dengan kaidah ushul fiqih itu bahwa transaksi yang dilakukan seseorang
antara ajir dan musta’jir dengan saling meridhai maka terjadilah hukum.
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Selain kaidah yang di atas, keridhaan pun diuraikan kembali dalam
kaidah ushul fiqih yang lain yang menjelaskan tentang menjelaskan bahwa ketika
seseorang yang meridhai salah satu perkara maka seseorang terterbut secara tidak
langsung maka meridhai terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan perkara itu.
Dan terjadilah hukum bahwa seseorang yang meridhai terhadap sesuatu maka
ridha pula terhadap hal yang bersangkutan.

ض ب َما َيت ََولَد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”59
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang meridhai
sesuatu hal yang ada. Maka ia juga harus meridhai segala sesuatu yang
bersangkutan dengan hal tersebut. Contohnya seperti seseorang meridhai
membeli rumah yang sudah rusak, maka ia harus meridhai ketika rumah tersebut
runtuh. Atau ketika seseorang meridhai beragama islam, maka segala sesuatu
yang bersangkutan dengan agama islam seperti harus melaksakanan kewajiban
maka ia harus melaksakan kewajiban itu. Dan segala sesuatu yang menjadi
larangan dari agam islam, maka ia harus menjauhinya. Dan contoh lain tentang

59

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah Fi Ushulil Fiqih Waqawaidul Fiqhiyah. Kaidah 28:
(Muktabah,Saadiyah Putra), Hal. 41
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kaidah tersebut adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang istri, maka ia
harus meridhai segala kekurangan dan kelebihan yang ada di si istri tersebut.
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan tentang
keridhaan yaitu:

ون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ا َ ْلمت ََولَّدم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai pengaruh
baginya” 60
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi
jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur
kedzaliman.
Allah berfirman,


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
Artinya:
 ☺◆  ⧫
“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. (an-Nisa: 29)61
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan multi sumber
bukti

(triangulasi),

artinya

teknik

pengumpulan

data

yang

bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Maka
dari itu, penelitian ini akan menggunakan observasi partisipatif, wawancara
mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.62

Gambar 1: Triangulasi Sumber
1. Observasi Partisipatif
Dalam observasi ini, terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Susan Stainvack (1988) menyatakan bahwa dalam observasi
partisipatif mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang
mereka ucapkan, dan berpartisifasi aktiv dalam aktivitas mereka.
62

Sugiyono, Op. Cit., hal:83
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Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi
partisipasi pasif (passive participation) artinya penelitian dating ke tempat
keggiatan yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut.63
Alasan penelitian ini menggunakan pengamatan adalah karena
teklnik pengamatan di dasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua
karena tekbik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada
keadaan sebenarnya. Ketiga, teknik pengamatan memungkinkan penelitian
mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan
proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
Keempat, dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara.
Kelima, taknik pengamatan memungkinkan penelitian mampu memahami
situasi-situasi yang rumit.64
Obyek observasi oleh spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri
atas:
a. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung,
b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu,

63
64

Sugiyono, Op. Cit., hal:65-66
Lexy J. Maleong, Op. Cit., ) hal: 174-175
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c. Activity kegiatan yang dilakukan oleh actor dalm situasi sosial yang
sedang berlangsung. 65
Tahapan observasi menurut Spladley (1980) terdiri atas 3 bagian yaitu:
a. Observasi deskriptif
Dilakukan saat pertama kali memasuki situasi social tertentu
sebagai subjek penelitian. Melakukan deskrtipsi terhadap semua yang
dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam. Disebut juga grand
tour observation karena mampu menghasilkan kesimpulan pertama.
b. Observasi terfokus
Termasuk mini tour observation, artinya observasi telah
dipersempit untuk difokuskan pada aspek-aspek tertentu, yaitu aspek
respon stress dan coping stress.
c. Observasi terseleksi
Penelitian telah menguraikan focus yang ditemukan sehingga
datanya lebih rinci.66
2. Interview (wawancara)
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam
suatu topic tertentu. Wawancara digunakan apabila penelitian ingin
melakukan studi pendahulluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti,

65
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Sugiyono, Op. Cit., hal:68
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tetapi juga apabila paneliti ingin menggunakan hal-hal dari responden yang
lebih mendalam.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
semi terstruktur (semistructure interview) dimana pelaksanaannya lebih bebas
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila
peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang aka diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan
wawancara pengumpulan data telah menyiapkan intrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
Bedanya dengan semiterstruktur disini adalah tidak memakai alternative
jawaban, namun pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ideidenya. 67
Wawancara ini termamsuk mendalam (in-depth interview) adalah
proses memperoleh karangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya
jawab sambil bertatap muka anatara pewawancara dengan informan atau
orang yang diwawancarai, denagn atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalm kehidupan
social yang relative lama.
Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba
dalam Sanapiah Faisal terdiri dari 7 tahap, yaitu:
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan,
67

Ibid hal:72-73
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b. Menyiapkan

pokok-pokok

masalah

yang

akan

menjadi

bahan

pembicaraan,
c. Mengawali atau membuka alur wawancara,
d. Melangsungkan alur wawancara,
e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya,
f. Menuliskan hasil wawancara kedalam cacatan lapangan,
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
Alat-alat yang digunakan dalam wawancara adalah buku catatan,
laptop, tape recorder dan camera. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan
mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana
kesemuanya telah digunakan setelat mendapat izin dari sumber data.
Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, berikut
ini adalah rancangan format wawancara yang memuat point-pointnya saja. 68
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.
Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.

68
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G. Tekhnik Analisis Data
Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, cacatan lapangan dan
bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun de dalam
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan
yang dapat diceritakan kepada orang lain.69
Tahap ini terdiri dari tahap analisis data kualitatif yang dikemukakan
dalam konsep yang diberikan oleh Spradly. Spradly membagi analisis data dalam
penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan
tersebut bias disusun secara sistematis sebagaimana berikut :

69

Sugiyono, Op. Cit., hal:90
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Gambar 2 Diagram Tahap-Tahap Penelitian

a. Analisis domain
Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari subyek
penelitian atau situasi social. Ditemukan berbagai domain. Kemudian peneliti
menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.
b. Analisis taksonomi
Domain tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, dan
untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan observasi terfokus.
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c. Analisis kompenensial
Mencari cirri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara
mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara
terseleksi dengan pertanyaan yang mengkonstaskan.
d. Analisis tema budaya
Mencari hubungan antar domain, dan bagaimana hhubungan dengan
keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul
penelitian.70

70

Ibid., hal:100-102

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ijarah
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam
lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqih islam disebut ujrah.
Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang
berarti ‘iwad (ganti) kata al-ujrah atau al-ajru yang menurut bahasa berarti aliwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti
suatu perbuatan.5
Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran
tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.6
Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat
mengertikan sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan
sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu
beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah.
Menurut MA. Tihami, Al-ijarah ialah akan (perjanjian) yang berkenaan
dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu
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Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Hal. 29
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legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa)
tertentu.7
Dalam hal luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal
ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila di lihat dari segi
barangnya dan juga di artikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya. 8
Al-ijarah menurut Amir Syarifudin secara sederhana dapat di artikan
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa imbalan tertentu. Bila yang menjadi
objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-ain,
seperti sewa menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek
transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-dzimah atau
upah mengupah.9
Upah atau ujrah menurut Afzallurahman adalah harga yang di bayarkan
pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya,
tenaga kerja di beri imbalan atas jasanya, dengan kata lain. Upah merupakan
harga dan tenaga yang di bayar atas jasanya dalam produksi.10
Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain
dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Upah (Ujrah) adalah
setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan

7

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 167
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 113
9 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Hal. 277
10 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Jakarta:Dharma Bakti Wakak, 1995), Hal. 361
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manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (mal) yaitu
setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah juga diartikan sebagai imbalan
yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia
(adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih
baik).
Dalam beberapa pengertian lainnya, upah adalah harga yang dibayarkan
kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi
lainnya, tenaga kerja di berikan imbalan atas jasanya.11
Upah dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, namun pemahaman
upah disebutkan secara tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahl
ayat 97:

⬧  ⬧ ☺⧫ ⧫
⬧ ◆❑➔◆ ⬧ 
❑◆
⧫⬧◼⬧

⧫⬧
➔⧫ ⧫◆⬧◆
❑
⧫

Artinya:
 ⧫❑➔☺➔⧫
“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik
dari yang telah mereka kerjakan” 12
11
12
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Dalam tafsir al-Misbah karangan Quraisy Shihab menjelaskan bahwa
dalam An-Nahl ayat 97, kata balasan dalam ayat tersebut memiliki maksud upah
atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan
dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik
di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.
Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep islam memiliki
dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.13
Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajjr. Ajjr disini
merupakan

seseorang/mustarak

yaitu

orang-orang

yang

bekerja

untuk

kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari
pekerjaan ajjr disebut musta’jjr. Dalam hukum islam ajjr dapat diklarifikasikan
menjadi dua macam yaitu pertama, ajjr khas (pekerjaan khusus) yag berarti ajjr
yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang
bekerja di penjaga toko. Kedua, ajjr musyarakah (pekerja umum) yang berarti
ajjr yang bekerja pada bidang bekerja tertentu dan orang yang bekerja untuk
lebih dari satu orang dengan adanya honorarium sebagai upah kerja seperti
tukang kayu, tukang sepatu dan dokter.14
Sehubungan dengan transaksi ijarah yang objek transaksinya manfaat
atau jasa dari tenaga orang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu
jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang
13

M. Quraish Shibah, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran (Ciputat: Lentera Hati, 2010)
Hal. 339
14 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 427
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dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus seimbang atau
sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, yang sesuai dengan firman allah
dalam surat al-Baqarah 233 yang berbunyi:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆ ⬧ ⬧
☺
⬧
◼⧫
⬧◆


➔

❑→◆
Artinya:
  ❑☺◼◆
⧫
⧫❑➔◆➔⬧

“Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa

atasmu apabila kamu memberikan pembayaraan menurut yang pantas.
Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Alahlah itu Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.”15
Yang dimaksud dengan al-ujrah dalam pembayaran (upah kerja) yang
diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman
bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam
hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan
sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah
pekerja.
Tujuan disyariatkan ujrah itu adalah untuk memberikan keringanan
kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mempunyai uang tetapi
tidak dapat bekerja, dipihak lain yang mempunyai tenaga dan membutuhkan
15
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uang. Dengan adanya sistem ijarah dengan adanya objek transaksinya tenaga
orang, maka keduanya bisa saling menguntungkan dan dapat memperoleh
manfaat.16
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah
adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang
dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi
terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi atau pelayanan (servicing) yang
telah dilakukan.
Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad perjanjian
kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan
majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing
pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang
lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan dalam membayar upah.
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam
tentang kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam AlQuran juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu
sendiri.
Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan
kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para
rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia
16

Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 217
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menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat Al-Hadid ayat 25

◼

◆ ⬧⬧
◆⧫
➔⧫
◆⧫◆
◆☺◆
⧫

⧫❑→◆
◆⧫◆  
⧫

⧫
Artinya:

⧫◆ 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa
⧫ yang nyata
◼➔◆◆
bukti-bukti
dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al kitab dan
⬧◆
◼⧫
neraca
(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. dan Kami


⧫
ciptakan
besi yang padanya
terdapat
kekuatan
yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan
besi itu) dan❑⬧
supaya Allah
⧫
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.17
Ayat ini telah memberitakan keterangan yang jelas tentang kedatangan
Rasul-rasul, atau Utusan-utusan Allah ke dunia ini. Dalam ayat ini kita kaum
muslimin sudah mendapat keterangan bahwa Rasul itu bukan satu, melainkan
banyak, sebab itu disebut Rasul-rasul. Kedatangan beliau-beliau ke dunia diutus
Allah untuk membawakan penjelasan bagi manusia untuk keselamatan hidup
mereka di dunia dan akhirat. Manusia bisa saja memandang dengan akalnya
bahwa memang ada Maha Kuasa yang mencipta alam, tetapi kalau tidak ada
Rasul dari Allah sendiri, akan kacau balaulah pengertian manusia tentang Allah.

17

Al-Quran dan Terjemahan, Op.Cit., Hal. 904
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Bersama Rasul-rasul itu selain diberi tugas memberikan penjelasan
berbagai rupa, ada juga yang dengan mu’jizat, dan Allah juga menurunkan
kepada mereka kitab-kitab. Sebagai Taurat untuk Musa, Injil untuk Isa, AlQur’an untuk Muhammad SAW dan beberapa Shuhuf untuk Ibrahim dan Nabi
yang lain.
Setelah Allah menurunkan kitab kepada Rasul-rasul itu, Allah pun
sekaligus menurunkan kepada mereka al-Miizaan, yaitu alat penimbang. Tentu
saja dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan alat penimbang bukanlah semacam
neraca yang dikirim dari surga atau alam ghaib, melainkan kearifan dan
kebijaksanaan Nabi-nabi itu sendiri. Sebab sesudah itu nyata sekali Allah
berfirman: ”Supaya berdirilah manusia dengan keadilan.” jangan berbuat
sewenang-wenang saja menjatuhkan suatu hukum. ”Dan Kami turunkan besi, di
dalamnya ada kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.”
Di dalam simpulan ayat ini kita sudah dapat memahamkan bahwa pada
hakikatnya, datangnya Rasul-rasul diutus Allah, selain daripada diberi wahyu
dengan

kitab-kitab

suci,

mereka

juga

diberi

kewajiban

memberikan

pertimbangan. Tegasnya kebijaksanaan dalam memimpin umatnya. Sesudah itu
dijelaskan lagi bahwa Allah pun bukan saja menurunkan kitab atau pertimbangan
atau timbangan untuk menegakkan keadilan bahkan juga diberi besi. Dalam ayat
ditegaskan kegunaan besi itu. Pertama karena di dalamnya ada persenjataan.
Maka dapat difahamkan bahwa kedatangan Rasul-rasul itu bukan saja hendak
mengejar-ngejar orang saja agar tunduk kepada Allah, tetapi wajib patuh, wajib
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tunduk. Barangsiapa yang melawan undang-undang Allah, bisa dihukum. Besi
adalah untuk menguatkan hukum. Selain jadi senjata ada pula banyak
manfaatnya yang lain. Sampai kepada zaman modern kita sekarang ini disebut
bahwa suatu negara hendaklah mempunyai alat-alat besar. Dan alat-alat besar itu
terdiri dari besi. Untuk kapal, untuk kereta api, untuk jembatan dan untuk seribu
satu keperluan lain. Inilah yang disebut teknologi.
Sebab itu dengan tegas pula dalam ayat ini dijelaskan bahwa suatu agama
mestilah disokong dengan kekuasaan, atau pemerintahan. ”Dan supaya
dibuktikan Allah barangsiapa yang menolongNya dan Rasul-rasukNya, dengan
cara sembunyi.” Cara sembunyi itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ialah dengan hati
yang ikhlas, tidak usah gembar-gembur. Disebut di ujung ayat ini bahwa orang
yang hendak membela tegaknya agama Allah, kadang-kadang terpaksa dengan
sembunyi-sembunyi, dengan ghaib, karena hebatnya tantangan dari pihak musuh.
Tetapi Allah tetap dalam Kebesaran dan KekuatanNya; ”Sesungguhnya Allah itu
adalah Maha Kuat, Maha Perkasa.” Maka dengan segala tenaga yang ada pada
kita, kita pun wajib bekerja, berusaha menegakkan Kalimat Allah itu, membela
Kebenaran Allah, walaupun satu waktu kita terpaksa melakukan dengan
sembunyi, karena di samping kekuatan kita yang tidak seberapa, adalah
Kekuatan Allah dan Kegagah-perkasaanNya, itulah yang berlaku.
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Ayat ini menguraikan bahwa tujuan Allah mengutus para Rasul dan
menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan
dan hidup dalam satu masyarakat yang adil.18
Dari uraian di atas sudah dijelaskan bahwa kezaliman adalah sumber
kerusakan, sedang keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak
kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia sangat
membutuhkan keadilan dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah
adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta
orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk
maqashid syar’iyyah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan
larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.
Banyak nash (dalil) Alquran dan sunah yang memerintahkan berbuat adil
dan melarang berbuat zalim, di antaranya adalah:
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 58

 ⧫   
◼ ◆⧫ ⬧➔
☺⬧
⬧◆



⧫✓⧫

➔
❑☺⧫
Artinya:
→➔⧫ ➔  
⧫



Sesungguhnya
Allah menyuruh
kamu menyampaikan
amanat kepada
yang berhak menerimanya,
dan⧫
(menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di

☺➔
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
18

Syehk Jalaludin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahali, Syehk Jalaludin Abdurrahman Bin Abibakri
As-Suyuti, Tafsil Jalalain : (Indonesia, Pustaka Islami), Hal. 448
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.19
Ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di
antara manusia, karena seluruh larnagan Allah kembali kepada kezaliman. Telah
jelaslah bahwa keadilan dan larangan zalim adalah pokok wajib dalam
muamalah, karena hanya dengannya muamalah manusia akan baik dan langgeng.
Di antara bentuk sikap adil dalam muamalah ada yang sudah jelas, semua
orang mengetahuinya dengan akal mereka, seperti kewajiban membayar bagi
pembeli, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pengharaman
mengurangi timbangan dan takaran, kewajiban jujur dan menjelaskan keadaan
barangnya, pengharaman dusta, khianat, dan bohong, balasan utang adalah
penunaiannya (pada temponya), serta pujian.
Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan
kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat
bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

B. Dasar Hukum Ijarah
Dasar-dasar dibolehkannya ijarah dengan objek transaksi tenaga
seseorang berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah.

19

Al-Quran dan terjemahan, Op. Cit., Hal 128
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a. Al-Qur’an
Firman Allah, surat Al-Qasas ayat 26:

⧫⧫ ☺◼ ⬧⬧
⧫ ◆   ◼⧫
❑⬧
⧫
Artinya:
 ✓
“salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapaku ambilah ia sebagai
pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk di jadikan pekerja ialah
orang yang kuat dan dapat dipercaya.”20
Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 6:

⬧
➔
⬧
 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya:
”Jika mereka telah menyusunkan anank-anak mu, maka berilah upah
meraka.”21
Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

◆❑◆
⧫❑☺⧫
➔
☺⬧
⧫

◼◆

⧫☺⧫➔
◆⧫

◆
❑◆⬧
⬧❑⬧ ➔⧫ ◆➔⬧◆◆
◆ ◆ ➔⧫
  ➔⧫ ➔⧫

◼◆
→◆❑◆◆
 ⧫❑➔☺⬧ ☺
20
21

Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Departement Agama RI. 1990), Hal. 388
Ibid., Hal. 559
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Artinya:
“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian mereka yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”22
Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya rahmat yang di
anugrahkan Allah kepada hambanya adalah semata-mata merupakan rahasia
Allah dan merupakan hak Allah. Allah telah mengatur segala sesuatu bagi
hambanya secara adil, adil disini diartikan sesuatu yang porsinya untuk saling
melengkapi antar sesama, karena manusia merupakan makhluk yang bergantung
satu sama lain, mereka tidak dapat melakukan semua pekerjaan mereka sendiri
maka Allah telah meninggikan sebagai mereka dalam harta benda, ilmu,
kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling
tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari dan mengatur
kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau
seluruh kekayaan dan kekuasaan suniawi, sehingga mereka dapat meraih
kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 57:

22

❑⧫◆  ◆
⬧
❑➔☺⧫◆

➔◆❑
◆❑⬧
⧫✓→ ⬧  ◆

Ibid., Hal. 798
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Artinya:
“ Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka
Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah
tidak akan menyukai orang dzalim”23
Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah
dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 57 menyatakan bahwa setiap pekerjaan
orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi
upah bagi pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah, karena upah
merupakan hak orang lain setelah melaksanakan kewajibannya.
Dari beberapa ayat di atas sudah jelas apabila seseorang ingin
mempekerjakan orang lain, maka seharusnya memilih pekerja yang kuat dan
dapat dipercaya, kemudian berilah upah kepada para pekerja.
b. Sunnah
Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah

”Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringat mereka.24
Diriwayatkan Abdul Razaq dari Abu Hurairah

23

Ibid., Hal.85
Abi Abdullah, Muhammad bin Yazid, Faharis Sunah Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1986),
Hal. 21
24

22

“ Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka
beritahukanlah upahnya.25

Dan dari beberapa hadis di atas telah dijelaskan jika seseorang
mempekerjaan jasa orang lain, maka beritahukanlah upahnya dan berikanlah
upahnya sebelum keringatnya kering dan jadilah orang-orang yang jujur dalam
pekerjaannya dengan senang hati itu termasuk orang-orang yang bersedekah.
Dan dari ayat-ayat al- Quran dan beberapa hadist Nabi, telah disebutkan
bahwa akad ijarah dengan obyek transaksi tenaga seseorang hukumnya
dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki
beberapa harta tetapi tidak mempunyai waktu. Dengan adanya ijarah dengan
obyek transaksi tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta
bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.26

C. Rukun Ijarah
Rukun merupakan gabungan dari beberapa unsur yang membentuk
sesuatu, sehingga jika salah satu ataupun beberapa unsur tidak ada, maka sesuatu
tersebut tidak akan terbentuk dengan sempurna. Bisa kita contohkan seperti
mobil, mobil bisa menjadi sebuah mobil karena ada unsur yang membentuk yaitu
mesin, badan mobil, interior mobil, dan lain sebagainya. Dalam konsep islam,
25
26

Zainudin Hamidy, Terjemahan Sahih Bukhori Juz II Bab Ijarah (Jakarta: Widjaya, 1983), Hal. 55
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 320
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unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Berikut merupakan
rukun dari Ijarah:
a. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut
Mu’jir dan Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai
persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi’iah dan
Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah
orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar Mumayyiz saja.
b. Shighat, yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut sigat akad
(Sighatul-‘aqd), terdiri atas ijab qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab
dan qabul dapat memalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diamdiam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab
qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan
masa atau waktu yang ditentukan.
c. Ujrah atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa
yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat
hendaknya:
1) Sudah jelas/ sudah diketahui. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah
yang berlum diketahui
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2) Pegawai khusus, seperti seorang hakim tidak boleh mengmbil uang
dari pekerjanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari
pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjanya berarti dia
mendapatkan gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan
saja.
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang
yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya
harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang
menjadi objek sewa menyewa. 27
Syariah islam tidak memberikan ketentuan yang rinci dan jelas tentang
ukuran dan penentuan ujrah/upah, akan tetapi hal tersebut dapat dijumpai
meskipun secara tersirat dalam surat Al-Nahl ayat 90:

⧫




➔
⧫◆
◆
⬧⧫◆ ◼→ 
⧫⬧
⧫
⧫◆ ☺◆
Artinya:
→➔⬧
→➔⧫

 ⬧
“ Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

27

Moh. Syaifullah Al-Aziz S. Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), Hal. 378-379
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(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memeberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”28
Upah yang diberikan hendaknya merupakan harta yang bernilai
secara syar’i dan upah haruslah diketahui dan disepakati jumlahnya oleh
kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalm upah
mengupah. Pemberian upah atau imbalan dalam ujrah harus berupa sesuatu
yang bernilai, baik berupa uang atau pun jasa, yang tidak bertentangan
dengan kebiasaan yang berlaku.
d. Manfaat, untuk membuat sebuah perikatan harus ditentukan bentuk
kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, janis pekerjaannya
harus dijelaskan, karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya
adalah fasid.29

D. Syarat-Syarat Ijarah
a. upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka,
sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa
kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan
umum.
b. Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan
Aqid.
28

Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal. 415

29

Hendi Suhendi, Op. Cit., Hal. 118

26

Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa atau 29:


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑
❑⬧   ⧫
 ⧫⬧ ⧫ ⧫
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama
suka”30

c. Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati
oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwin diperlukan dalam ijarah, karena
upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang
dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada
hadits Nabi yang berbunyi:

Artinya:
“Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka
beritahukanlah upahnya.”31

30

Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal.122

31

Zainudin Hamidy, Op. Cit., Hal. 298
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Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan
perselisishan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh
didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos)
kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku,
meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah
yang tidak jelas, karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah
seperti ini menurut jumhur fuqaha selain malikiyah tidak sah. Fuqaha
malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah
yang dimaksud dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
d. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih.
Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa,
maka ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya
menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan kendaraan, tanah
pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanifah. Akan tetapi,
Syafi’iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah.
e. Objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan.
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya
tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad
terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan,
objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
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1) Tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada
harganya, dan dapat diketahui.
2) Penetapan waktu, ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk
menetapkan

awal

waktu

akad,

sedangkan

ulama

Syafi’iyah

mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan
ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.
3) Jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi
kesalahan atau pertentangan.
4) Penjelasan Waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangan
bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
Syarat – syarat pokok dalam al-quran maupun as-sunah mengenai hal
pengupahan adalah para musta’jir memberi upah kepada mu’ajir
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu’ajir harus melakukan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syaratsyarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta’jit
maupun mu’ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.32

32

Nasrul Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal. 236-240
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E. Macam-macam ujrah (upah)
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
a. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemebri kerja
dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka
dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang
melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah
yang disepakati maka transaksi harus menentukan upah yang wajar
sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa
ditentukan tarif upah yang sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan
tersebut.
Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun
pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur ekspoitasi di dalam setiap
transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan
setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan
dapat terselesaikan secara adil.33

33

M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Prsefektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999), Hal.
99-100
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b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)
Upah yang disebutkan (ujrah al-musamma) syaratnya ketika
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak
yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan
demikian, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih
besar dari apa yang telah disebutkan. Sedangkan pihak ajir juga tidak
boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah
disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib
mengikuti ketentuan syara’.
Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka
upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun
musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan
terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan
upah yang sepadan.34
Didalam ujrah al-musamma diuraikan bahwa syarat upah
tersebut harus disertai kerelaan / ke ridhaan oleh kedua belah pihak.
Didalam kaidah ushul fiqih dijelaskan:

ْس َو َر ْد
ِّ َ ا
َ َ لرضا
َ ْس في ك ِّل ا َ ْم ٍر َب ْل ف ْي ك ِّل اَ ْم ٍر لَي
َ سيِّد ا ْلح ْكم لَي

34

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prsepktif Islam (Surabaya: Risalah Gusti,
1996), Hal. 103
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Artinya:
“keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara
tetapi dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya ”
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa keridhaan itu adalah
rajanya hukum akan tetapi tidak semua perkara bisa didasari dengan
kerelaan tersebut. Hanya hal-hal yang tidak ada dalam nasnya. Contohnya
seperti seseorang yang meminjam uang kepada rentenir. Tentu saja
seorang rentenir meridhai dengan adanya transaksi yang dilakukan
bersama dengan seorang yang meminjam uang kepadanya. Dan orang
yang meminjam uang kepada rentenir tersebut bisa saja meridha
meminjam uang dengan adanya unsur riba. Dalam hal ini keridhaan yang
di dalam transaksi antara orang yang meminjam ke rentenir dan orang
yang meminjamnya pun tidak dapat disahkan dengan adanya kaidah
bahwa ridha itu adalah rajanya hukum. Sebab dalam transaksi tersebut
adanya riba. Dan riba pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran
bahwasanya Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi
dalam ijarah diantara ajir dan musta’jir pun saling meridha dan ijarah
tidak dilarang oleh syara. Dan ijarah pun diperbolehkan didalam AlQuran sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 yang artinya “
Jika mereka telah menyusui anak-anakmu maka berilah upah baginya.
Maka dengan kaidah ushul fiqih itu bahwa transaksi yang dilakukan
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seseorang antara ajir dan musta’jir dengan saling meridhai maka
terjadilah hukum.
Selain kaidah yang di atas, keridhaan pun diuraikan kembali
dalam kaidah ushul fiqih yang lain yang menjelaskan tentang menjelaskan
bahwa ketika seseorang yang meridhai salah satu perkara maka seseorang
terterbut secara tidak langsung maka meridhai terhadap hal-hal yang
bersangkutan dengan perkara itu. Dan terjadilah hukum bahwa seseorang
yang meridhai terhadap sesuatu maka ridha pula terhadap hal yang
bersangkutan.

ض ب َما َيت ََولَد م ْنه
ِّ َ ا
َ لرضا با لشَي ء ر
Artinya:
“Ridha kepada salah satu perkara maka ridha pula terhadap hal-hal yang
bersangkutan kepada perkara tersebut”35
Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang
meridhai sesuatu hal yang ada. Maka ia juga harus meridhai segala
sesuatu yang bersangkutan dengan hal tersebut. Contohnya seperti
seseorang meridhai membeli rumah yang sudah rusak, maka ia harus
meridhai ketika rumah tersebut runtuh. Atau ketika seseorang meridhai
beragama islam, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan agama
islam seperti harus melaksakanan kewajiban maka ia harus melaksakan

35

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah Fi Ushulil Fiqih Waqawaidul Fiqhiyah. Kaidah 28:
(Muktabah,Saadiyah Putra), Hal. 41
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kewajiban itu. Dan segala sesuatu yang menjadi larangan dari agama
islam, maka ia harus menjauhinya. Dan contoh lain tentang kaidah
tersebut adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang istri, maka ia
harus meridhai segala kekurangan dan kelebihan yang ada di si istri
tersebut.
Selain kaidah tersebut tadi, kaidah yang lain pun menjelaskan
tentang keridhaan yaitu:

ون فيْه الَ اَثَ َرلَه
ٍ ا َ ْلمت ََولَّدم ْن َمأ ْ ذ
Artinya:
“yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diijinkan dan mempunyai
pengaruh baginya”36
Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam
transaksi jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut
tidak ada unsur kedzaliman.
Allah berfirman dalam QS. an-Nisa: 29


⧫
❑➔→⬧

❑⧫◆
→⧫
⬧◆❑


⧫
⧫⬧ ⧫ ⧫ ❑⬧
❑➔⬧ ◆  



→
 ☺◆  ⧫

36

Syekh Jalaludin Abdurrahman Bin Abi Bakar Assuyuti, Al Asbahu Nazoir, Indonesia, Hal. 97
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Artinya:
“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” 37

F. Jenis-Jenis Upah
Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja,
tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini maka
jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:
a. Upah mengajarkan Al-Qur’an
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil
upah dari pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena
para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan
orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka
juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu
syariah tersebut. Maka dari itu, diperbolehkan memberikan kepada
mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.
b. Upah sewa-menyewa tanah
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan
kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,
37

Al-Quran dan Terjemahan, Op.Cit. Hal. 122
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kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja
yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ijarah fasid
(tidak sah).38
c. Upah sewa menyewa rumah
Menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si
penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat
pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu
pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut
sesuai dengan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.39
d. Upah sewa menyewa kendaraan
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan
lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya.
Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau
untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menggunakan.40
e. Upah pembekaman
Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah
berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu,
sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan

38

Sayyid Sabiq, Op. Cit., Hal 21
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
Hal. 56
40 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hal. 133
39
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Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekirannya haram, tentu beliau tidak akan
memebrikan upah kepadanya.41

f. Upah menyusui anak
Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan
memebrikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang
tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆ ⬧ ⬧
☺ ⬧ ◼⧫
⬧◆

Artinya:
➔
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh ornag lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut”42

g. Perburuhan
Pesewaan yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang
yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan
berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.43

41

Sayyid Sabiq, Op.Cit., Hal. 24
Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., Hal.57
43 Hamzah Ya’Qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), Hal. 325
42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Saling

ketergantungan

antar

manusia

dengan

makhluk

lainnya,

merupakan kodrat alami yang telah ada dalam kehidupan manusia. Bukan hanya
ketergantungan antar sesama manusia, tetapi ketergantungan terhadap makhluk
hidup lain bahkan makhluk tak hidup lainnya, merupakan bangun ekosistem yang
mutlak ada dalam ruang lingkup kehidupannya. Saling ketergantungan ini
meletakkan pula tingkat kepentingan sesuatu terhadap lainnya, kepentingan
seseorang terhadap orang lain dan makhluk lainnya.
Kedudukan tingkat kepentingan ini berujung pada lahirnya kewajiban dan
hak antar satu dengan lainnya. Namun perlu disadari bahwa dalam pengaturan
antar kewajiban dan hak, hendaknya selaras dengan ketentuan-ketentuan yang
ada didalam al-qur’an, dimana kaidah hubungan kewajiban dan hak diatur guna
menghindari terjadinya benturan antara kewajiban dan hak yang dipergunakan
dalam kepentingan masing-masing.
Kaidah-kaidah hukum yang mengatur antara kewajiban dan hak dalam
kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah. Kegiatan muamalah ini
sering terjadi dikehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian
dan

pengawasan,

ketidakadilan

sehingga

tidak

akan

menimbulkan

kesulitan

dalam
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Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu
sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia
itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk
mualamah yang beragam, yang esisendinya adalah saling melakukan interaksi
sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman
Allah dalam surat Al-Israa’ ayat 84:

◼⧫
☺➔⧫
→
➔
⧫⬧
◼
 ◆❑➔ ☺ ◼
Artinya:
 
“katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masingmasing” maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”1
Dan salah satu perwujudan dari muamalah yang di ajarkan oleh islam
antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa ataupun
upah mengupah dan lain sebagainya. Itu semua merupakan salah satu memenuhi
kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Manusia dalam
melakukan itu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan
kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang lain.
Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudarasaudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan
dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut bisa sampai di
saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di dalam mengirimkan barang
1

Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Departement Agama RI. 1990), Hal. 437
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tersebut perlu adanya jasa seseorang, karena jaraknya yang terlalu jauh atau
karena tidak adanya waktu untuk mengirimkan sendiri barang tersebut kepada
seseorang yang dituju karena kesibukan yang dialaminya. Maka dari sinilah
berdiri perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman yang membantu
kebutuhan manusia untuk mengirim barang.
Di era modern ini semakin berkembangnya teknologi lahirlah
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang seperti
pos Indonesia, TIKI (Titipan Kilat), JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), Pandu,
Wahana, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang
tersebut, setiap perusahaan memilki berbagai aturan dan sistematika yang
berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang.
Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari
segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya
(volume) barang, dan beratnya barang yang akan dikirim. Dan pemberian tarif
tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan
jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka
pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



◆
◆

❑➔⧫◼
◆
⬧
⬧
 ☺ ⬧ ◼⧫
 ➔ ⬧◆

❑→◆


❑☺◼◆
⧫
⧫❑➔◆➔⬧
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Artinya:
“Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa
atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas.
Bertawakalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha
melihat apa yang kamu kerjakan.”2
Praktik timbangan menurut hukum islam harus menyempurnakan antara
takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah
dalam surat Al-An’am ayat 152 yang berbunyi:

⧫⧫
❑⧫⬧
◆


◆
➔⧫   
❑➔◆

◼
⧫◆☺◆

⬧   

➔

⧫
❑⬧ ➔ ⬧◆
Artinya:

◼➔
⬧
⧫
❑⬧◆
 ❑➔

“Dan janganlah kamu dekati
harta anak➔◆
yatim, kecuali dengan cara

◆
→⬧
yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa. Dan
sempurnakanlah
⬧
➔⬧
takaran
dan timbangan
dengan adil. Kami tidak menikulkan
beban kepada
seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata,
maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu, dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar
kamu ingat.”3
Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, memberikan gambaran
bahwa sistim timbangan di TIKI Sukabumi menggunakan berat timbangan kg
2
3

Ibid., Hal. 57
Ibid., Hal. 214
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(kilogram), apabila barang ditimbang dan beratnya berkisar mencapai 1,4 atau 1
kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa pengiriman barang tersebut tarif
pengirimannya sudah memasuki tarif 2 kilogram (kg). apabila dikaitkan dengan
perhitungan matematika maka 1,4 dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg).
Melihat kondisi yang demikian, maka suatu hal yang menarik untuk di
kaji lebih mendalam tentang bagaimana perspektif fiqh muamalah ketika
dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap
berlipatnya tarif pengiriman barang. Penelitian ini akan menggunakan analisi
ijarah, yakni akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.
Lebih khusus lagi, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui
pendekatan ijarah ad-dhimah atau yang sering disebut ujrah. Ujrah diperbolehkan
oleh hukum islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh syara berdasarkan ayat al-qur’an, hadist-hadist nabi dan ketetapan ijma
ulama
Disebut dalam al-qur’an surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

⬧ ➔ ⬧ 

 ➔◆❑ ➔❑➔⧫⬧
Artinya
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”4
Dari ayat diatas telah jelas tampak bahwa Allah menghalalkan kegiatan
bermuamalah, tetapi pada saat bersamaan al-qur’an dan as-sunaah menunjukan
pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan
4

Ibid., Hal. 946
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dan dipatuhi, apalagi karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan
praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syariat serta
nilai-nilai kemanusiaan.
Disinilah

permasalahannya,

bagaimana

menciptakan

kondisi

perekonomian dalam berbisnis atau berusaha yang benar dengan dasar yang kuat.
Sejalan dengan sistem ujrah yang mana boleh digunakan apabila upah yang
diberikan sesuai dengan apa yang telah dipekerjakan agar tidak adanya unsur riba
di dalam sistem ujrah tersebut. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut
tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa
Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi.

B. Fokus Masalah & Sub Fokus
Penelitian ini difokuskan pada penerapan pembulatan timbangan pada
jasa pengiriman barang di PT Tiki. Dan sub fokus masalahnya adalah tinjauan
fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa
pengiriman barang di PT. TIKI Sukabumi?
2. Bagaimana analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan
pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi?
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D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Ada pun manfaat teoritis dari penelitian hasil ini diharapkan dapat
memberikan teori yang berarti bagi perusahaan jasa pengiriman barang dan
para pengguna jasa tersebut terhadap penerapan pembulatan timbangan.
2. Manfaat Praktis
Ada pun manfaat praktis dari penelitian ini di antaranya adalah :
a. Bagi penulis, dengan adanya pemahaman terhadap pembulatan
timbangan pada jasa pengiriman barang dapat memberikan gambaran
tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemahaman
tersebut.
b. Bagi PT Tiki Sukabumi Sukabumi, sebagai masukan dan sebagai bahan
informasi untuk lebih meningkatakan kinerja khususnya dalam
pembualatan

timbangan

yang

otomatis

berpengaruh

terhadap

pembayaran upahnya.
c. Bagi masyarakat, sebagai informasi atau pengetahuan tinjauan fiqih
muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman
barang.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH
TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT. TIKI SUKABUMI
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ABSTRAKS
Muhammad Riza Faisal, S.Kom.I., MHI Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap
Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi
Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudarasaudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan dari
orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut bisa sampai di
saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di dalam mengirimkan barang
tersebut perlu adanya jasa seseorang. Di era modern ini semakin berkembangnya
teknologi lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman
barang salahsatunya TIKI (Titipan Kilat). Dari lahirnya perusahaan yang bergerak
dibidang pengiriman barang perusahaan menentukan tarif pengiriman barang
perusahaan yang dilihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang
ditempuh, besarnya (volume) barang, dan beratnya barang yang akan dikirim. Dan
pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak
perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan mekanisme
pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI
Sukabumi. Untuk mengetahui analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan
timbangan pada jasa pengiriman barang di PT TIKI Sukabumi.
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pengumpualn
datanya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan trankhir dengan telaah
pustaka kemudian diolah dengan cara editing, organizing dan kemudianmenganalisis
dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan
pembahasan dengan yeknik deskriptif analisis.
Hasil penelitiannya yaitu bahwa TIKI Sukabumi sistem pembulatannya
menggunakan dua sistem yaittu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan
berat barang yang apabila beratnya 1,4 Kg maka dibulatkan menjadi 2 Kg. dan yang
kedau adalah sistem volumetrik yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya
tidak sesuai dengan dengan volume barang tersebut maka sistem perhitungannya
𝑝𝑥𝑙𝑥𝑡
menggunakan rumus 6000 .
Menurut analisis tinjauan fiqih muamalah dalam transaksi ini menggunakan
akad ijarah karena menggunakan tenaha seseorang. dalam praktiknya pada transaksi
ini yang dilakukan oleh pihak TIKI sesuai dan selaras dengan rukun-rukun dan
syarta-syarat pada ijarah.
Dan analisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pembulatan timbangan pada
jasa pengiirman barang di TIKI Sukabumi juga tidak diharamkan karena akad
trabsaksinya pun selarah dengan ijarah dan tidak ada unsur riba dan gharar karena
menggunakan kaidah fiqih yang menyatakan tentang kerelaan dalam tranksasi.
Bahwa keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi
dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya. Dan ijarah sudah ada dalam nas yang
diperbolehkan oleh syara.
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