
SISTEM  PENGUPAHAN BURUH  TANI  BERDASARKAN AKAD 

IJARAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 

(Studi di Paddinging Kab.Takalar) 

 

 

 

 
 

 

Oleh 

 

SARTIKA 
NIM. 15.2200.114 

 
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri Parepare 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PAREPARE 

2019 

 

 

 

 
 



SISTEM  PENGUPAHAN BURUH  TANI  BERDASARKAN AKAD 

IJARAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 

(Studi di PaddingingKab.Takalar) 

 

Skripsi 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

Gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

 

 

 

 

SARTIKA 

NIM 15.2200.114 

 

 

 

 

Kepada 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PAREPARE 

2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 



KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum 

diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan 

penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk 

memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Parepare. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua 

penulis. Ayahanda Sudirman Dg. Bombong dan Ibunda Hamriani Dg. Tanang tercinta atas 

pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan 

dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. 

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. 

selaku pembimbing I dan bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.selaku pembimbing II, atas segala 

bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, 

penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. 

 

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah 

bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare 

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Agselaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi 

mahasiswa 

3. Ibu HjSunuwati, Lc., M.HI selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas 

pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa 

4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah 

meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. 

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan 

pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis 

dengan baik dalam pengurusan berbagai hal. 

7. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan 

skripsi ini, Erik Aryanto dan Uun Widarli semoga kita bisa sukses bersama 

kedepannya nanti. 



8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri 

pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare. 

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai 

amal jariah. 

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan 

saran konstruktif demi kesempurnaaan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parepare, 18 September 2019 

Penulis 

 

 

 

SARTIKA 

NIM. 15.2200.114 

 

 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Sartika 

Tempat/Tgl.Lahir : Paddinging/30 September 1997 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

Fakultas  : Syariah dan IlmuHukum Islam 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar 

merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis 

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

 

 Parepare,22 September  2019 

 Penulis, 

 

       SARTIKA 

NIM. 15.2200.114 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Sartika, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum 
Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar). Dibimbing oleh Zainal Said dan Fikri 

Penelitian ini mengkaji tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad 
Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab.Takalar). mengajukan tiga 
permasalahan pokok, yaitu 1) Pemikiran Imam Mazhab tentang akad ujrah dalam buruh tani 
di desa Paddinging. 2)Sitem pembayaran upah buruh tani di Desa Paddinging. 3) Konsep 
konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam seperti :kebaikan, pertanggung jawaban, 
keseimbangan dan kejujuran.  

Penelitian iniadalah field research dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif diperoleh dari data 
primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan skripsi ini adalah 
pendekatan yuridis, sosiologis dan ekonomi.Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah Obsevasi, wawancara, dan Dokumentasi. Adapun tekhnik analisis datanya yaitu 
menggunakan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa system pengupahan buruhtani berdasarkan 
akad ujrah dalam hokum ekonomi Islam yaitu, 1) Pemikiran Imam Mazhab mengenai akad 
ujrah dalam upah buru htani adalah menurut mazhab Hanafi lupa atas ketaatan selain dari 
pada itu boleh menurut mazhab Hanafi, sedangkan Mazhab Syafii'I tentang akad tidak 
terimplementasi dalam system pengupahan buruh tani di Desa Paddinging karena akad itu 
tidak jelas terhadap proses dan pelaksanaan dan obyek kerja. 2) Sistem pembayaran upah 
buruh tani di Desa Paddinging adalah upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh 
tani berdasarkan tradisi yang sudah ada sejakdulu, tradisi itu dipakai sampai sekarang. 
Pembagian upah ada yang diberikan setelah pekerjaan hari itu selesai secara langsung dan 
ada pula yang diberikan setelah panen tiba, upah ada yang berup auang dan ada juga yang 
berupa hasil panen. 3) Konsep pendekatan-pendekatan hokum ekonomi Islam dalam system 
pengupahan buruh tani di Desa Paddinging seharusnya memuat nilai-nilai kebaikan, 
pertanggung-jawaban, keseimbangan, kejujuran dan keadilan. 

 

 

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, buruh tani, dan akad 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengupahan dalam Hukum Islam  termasuk ke dalam  Ijarah al-‘amal. Upah dapat 

menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan  mediasi  

mencari harta.
1
 Besar minimal gaji dalam al-Quran, memang tidak disebutkan atau ditentukan 

secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola 

perusahaan) untuk membayar gaji buruh tani yang dipekerjakannya. oleh  karena itu besaran 

gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh tani dan pemilik sawah 

yang didasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan dalam hukum Islam  perhatian tingkat upah 

minimum  bagi  buruh  dengan cara memperhatikan  nilai-nilai  kelayakan dari upah. 

 Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja 

atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli 

uang  yang  merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang 

dengan  jasa yang diberikan  buruh. Penetapan upah atau imbalan, Islam tidak  memberikan 

ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan 

pemaknaan terhadap al-quran dan Hadis dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan 

berarti  menempatkan  sesuatu  pada tempatnya dan harus di sama ratakan dan tidak 

membeda-bedakan yang satu dengan  yang lainnya, prinsip kelayakan berarti wajar, pantas, 

patut, misalnya kehidupan yang layak dan terhormat. Sedangkan  kebajikan adalah 

kesempurnaan moral,  kebajikan adalah perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran syariat 

Islam.  

 

                                                             
1 

Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan  (Cet. 1; Yogyakarta: 

Magistra Insania Press, 2004), h. 99.
 



Dalam hadis Shahih Bukhari, Hadis nomor 1961, 

 َمالنَِّبيَُّصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَوَأْعطَىالَِّذحَيَجَمُهَوَلوَْكاََنََراًماَلْميُ ْعِطهِِ

Artinya:  

"Rasulullah shallallahu 'alaihi llamberbekam dan membayar orang yang 

membekamnya. Seandainya berbekam wasa itu haram, tentu Beliau tidak akan 

memberi Upah".
2
 

Maksud hadis ini adalah Rasulullah Saw berbekam dan setelah selesai dibekam 

beliau memberi upah kepada orang yang membekamnya, itu berarti pada zaman 

Rasulullah Saw sudah ada yang namanya upah mengupah bahkan Rasulullah sendiri yang 

memberi upah kepada orang yang membekamnya, Rasulullah juga segera memberi upah 

tanpa menunda atau menahan setelah beliau selesai dibekam.  

Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia 

dalam hidup bermasyarakat  disebut dengan hukum muamalah. Muamalah berasal dari 

kata yang semakna dengan mufa’alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya 

suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3
  

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu 

pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, 

di pihak  lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut dengan 

majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau 

pekerja mendapatkan konpensasi berupa upah. Muamalat dilaksanakan dengan 

memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

                                                             
2 
Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar (online) (hadis nomor 1961), h. 48 

3
 Nasrun Harun , Fikhi Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3 



Di Desa Paddinging upah diberikan berdasarkan kinerja para buruh, sistem 

pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi masyarakat di desa ini sangat berpengaruh 

dalam kehidupan mereka. Kerjasama dalam hal ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral 

yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong dan gotong royong. 

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak 

yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja 

untuk menanam yang sekaligus memanen. Ketika pada waktu panen orang yang bekerja 

itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya dengan 

upah harian tapi tetap yang berhak menerima upah adalah orang yang disuruh langsung 

oleh pemilik sawah dan kedua belah pihak sama sama baligh dalam artian dewasa sudah 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berakal dalam artian sehat 

jasmani dan rohaninya dan cakap hukum artinya mengerti akan hukum yang berlaku dan  

bisa memposisikan dirinya pada suatu tempat.  

Di Desa Paddinging ada juga upah yang diberikan setelah pekerjaan hari itu 

selesai di kerjakan maka upah yang diberikan adalah uang. .Di Desa Paddinging  juga 

upah bisa diberikan  setelah panen tiba, dalam artian upah ditangguhkan sampai panen 

dan dibayar setelah panen  ada yang berupa uang dan ada yang berupa hasil bumi. Waktu 

kerja yang berlaku bagi buruh adalah dari jam 07.00-17.00 menurut kebiasaan di 

masyarakat Desa Paddinging. Kebiasaan dari waktu yang digunakan di Desa Paddinging, 

biasanya para pemilik sawah memperkirakan berapa orang yang akan menanami 

sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan pekerja. Hal ini dibolehkan karna 

sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal oleh kedua belah pihak yang sama sama 

sudah  mengetahui konsekuensinya.  

Pembayaran upah dalam sistem ini tidak ditentukan secara jelas nominalnya. Oleh 

karena itu harus menunggu masa panen terlebih dahulu jumlah upah yang diterima harus 



sesuai dengan besarnya hasil panen. Ada ukuran yang bisa dipakai yaitu 6:1 dari hasil 

yang mereka dapatkan ukuran itu yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa 

Paddinging. Jelas bahwa adanya perbedaan upah di kalangan pekerja antara laki laki 

dengan perempuan terjadi perbedaan dari segi upah nominal yang diterimanya .  

Perempuan mesti mendapatkan hak kesetaraan dalam menerima upah kerja dan 

dalam proses-proses ekonomi didasarkan pada filsafat dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip 

tidak boleh ada tindas-menindas.
4
 Praktek akad upah ini selalu dilakukan oleh petani 

terhadap buruh tani, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu, dengan 

adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah 

yang akan mereka diterima. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari 

konsep moral. Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan 

dimensi akhirat, untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral 

merupakan hal yang sangat penting, agar pahala dapat di peroleh sebagai dimensi akhirat 

dari upah tersebut. Syariat Islam menganjurkan upah yang diterima oleh tenaga kerja , 

sesuai dengan tenaga yang diberikan. Tenaga kerja tidak boleh di rugikan, ditipu dan di 

eksploitasi tenaganya, karna mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi 

perekonomian yang lemah. Dan al-qur’an juga menjelaskan bahwa kedudukan laki laki 

dan perempuan itu sama yang membedakan keduanya hanyalah taqwa (iman)-Nya kepada 

sang pencipta. Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam  juga memerintahkan memberikan upah 

sebelum keringat sipekerja kering. Dari Abdullah bin ‘Umar,  

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ِهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَأْعطُوااْْلَِجريََأْجَرُهَقْبََلَنْ َيِجفََّعَرقُهُِاَلَقاَلَرُسوُُلللَّ  

  
                                                             

4
Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish 

Madjid (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), h. 259 



Artinya: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah Upah kepada 

pekerja sebelum kering keringatnya."
5
 

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah 

diselesaikan pekerjaannya seperti yang rasulullah Saw katakan tidak boleh menunda 

pemberian gaji buruh karna sama saja majikan menahan hak buruh, begitu juga bisa 

dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Memberi gaji sebelum 

keringatnya kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji 

setelah pekerjaan itu selesai ketika sipekerja meminta walaupun keringatnya tidak kering 

atau keringatnya kering.. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu 

menunaikannya tepat waktu. Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji 

bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir 

pekerjaan sesuai kesepakatan. Proses pembagian upah harus dilaksanakan dengan adil 

tanpa membeda-bedakan buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki upah yang 

diterima harus sama meskipun pekerjaan  buruh  laki-laki  lebih cepat  selesai 

dibandingkan dengan pekerjaan buruh tani perempuan. 

Berdasarkan  uraian latar belakang tentang sistem pengupahan buruh tani 

berdasarkan akad  Ijarah dalam  hukum  ekonomi Islam  sehingga muncul problematika 

kehidupan sosial yang masih terjadi di masyarakat, dan di jalani dalam kehidupan  

masyarakat,  maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji tentang Sistem Pengupahan 

Buruh tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Islam. 

 

 

                                                             
5 
Kitab Sunan Ibnu Majah hadis, nomor 2434 (Lihat: Hasyiatus Sindi Ibnu Majah), h. 13 



1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pemikiran Imam Mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani 

di Paddinging? 

1.2.2 Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani di Paddinging? 

1.2.3 Bagaimana konsep pendekatan-pendekatan hukum ekonomi Islam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran Imam Mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh 

tani di Paddinging  

1.3.2 Untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh tani di  Paddinging 

1.3.3 Untuk mengetahui konsep pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi Islam 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Sebagai sumbangsi pemikiran dan kerangka acuan pelaksanaan akad Ujrah dalam 

upah buruh tani  di Paddinging. 

1.4.2 Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian Hukum Ekonomi Islam tentang sistem  

pengupahan  buruh tani  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian oleh Lahuda dari UIN Radern Fatah, mengenai (Tinjauan Fiqh 

Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Semuntul Kecamatan 

Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin). Pada penelitian ini system pengupahan yang 

diperaktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Semuntul sudah memenuhi syarat dan 

rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di 

desa Semuntul yaitu sama-sama dewasa dan berakal sehat, upah yang di berikan 

berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan, ijab dan 

qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan objek ijarah telah 

memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah dijelaskan.
6
  

Perbedaan penelitian oleh Lahuda dalam penelitian Lahuda sistem upah buruh 

panen padi jelas akadnya sementara penelitian yang dikaji dalam sistem pembagian upah 

buruh tani berdasarkan akad Ujrah tidak ada kejelasan akadnya sebelum buruh tani 

bekerja. 

Penelitian oleh Murtadho Ridwan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN), mengenai (Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam). Penelitian ini 

mendeskripsikan konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosialis, dan Islam. 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah 

minimum. Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak 

mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan 
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kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, 

pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja di perusahaan 

atau industry tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam  

mengkategorikan pekerja tersebut termasuk diantara asnaf yang berhak menerima zakat 

untuk memenuhi kebutuhannya.
7
 

Perbedaan penelitian oleh Mutadho Ridwan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

oleh Mutadho Ridwan lebih kepada standar upah pekerja, jumlah upah yang diterima oleh 

pekerja dengan sistem ekonomi kapitalis sedangkan penelitian ini juga membahas tentang 

standar upah pekerja namun berdasarkan kebiasaan upah yang didapat ditempat itu. 

Penelitian oleh Dewi Lestari dari UIN Walisongo Mengenai (Sistem Pengupahan 

Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi  Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri 

Salim Group di Desa  Karowelang Cipiring-Kendal). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM  Produksi Ikan Teri Salim Group 

mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, 

majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas 

sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi,  upah pekerja sudah diberikan dengan tepat 

waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak 

ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak 

menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai 

dengan standar upah minimum Kabupaten atau UMK
.8 

Perbedaan penelitian oleh Dewi Lestari dengan penelitian ini yaitu terletak pada 

akadnya dimana penelitian ini lebih membahas kepada akadnya, pembagian upah buruh 
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tani  yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu akad dalamsistem pengupahan buruh tani 

ini tidak jelas sedangkan penelitian oleh Dewi Lestari hanya membahas bagaimana sistem 

pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam artian hanya membahas 

proses pembagian upah pekerja.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul 

“Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam”. Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015. 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, 

sosiologis-politis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem 

kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap 

problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak 

manusiawi karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan 

wewenang untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Sementara sosialisme 

lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. 

Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada 

kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, 

kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.
9
 

Perbedaan penelitian oleh Fuad Riyadis Iqtishadia dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada tata cara pembagian upahnya dan strategi pengupahannya, penelitian Fuad 

Riyadis Iqtishadia hanya berfokus pada tata cara pembagian upah dan strategi atau 

pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan 

dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, strategi pengupahannya dalam 

artian hal-hal yang harus dilakukan dalam pengupahan . Strategi pengupahan dalam tiap 

daerah itu berbeda atau dalam setiap daerah punya strategi pengupahan tetsendiri yang 
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membuatnya berbeda.. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Pengupahan 

Buruh Tani Perspektif Hukum Ekonomi Islam dilihat pada akadnya, penelitian ini lebih 

berfokus kepada akad yang digunakan dalam pengupahan buruh tani. Akad ujrah pada 

sistem pembayaran upah dan serta nilai nominal upah yang diterima oleh buruh tani yang 

ditangguhkan upahnya sampai panen , kebiasaan ini sudah ada sejak dulu yang sudah 

menjadi tradisi pengupahan buruh tani di Desa Paddinging . 

 

2.2 Tinjauan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab problem sosial dalam penelitian ini 

adalah ; 

2.2.1  Teori Sistem 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, ditemukan bahwa kata 

sistem memiliki 3 arti . yaitu: satu, perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dua, sususan teratur dari pandangan, 

teori, asas, dan sebagainya. Tiga, Metode. 

Sistem secara umum adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian- bagian 

yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu 

lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan 

hubungan antarbagian, ini menunjukkan kompleksistas dari sistem yang meliputi 

kerja sama antar bagian yang interdependen satu sama lain.
10

 

Pengertian sistem dikemukakan oleh Winardi dalam bukunya Pengantar tentang 

Teori Sistem dan Analisa Sistem. Adapun pemikiran Winardi, sebagai berikut: “sistem 

merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang interpenden yang berhubungan atau 

saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem merupakan suatu konglomerat hal-hal 
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tertentu yang secara keseluruhan membentuk suatu keseluruhan yang menyatu".  

Sistem adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang sistematis atau 

beraturan. 

2.2.2 Teori Keadilan  

Istilah keadilan (Iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat 

sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-

wenang.
11

 Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah 

semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, 

keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan 

hak kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang hulu atau pilih kasih, melainkan 

semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga 

adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama. Pengertian itu 

dapat diterima. Sebab, keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaaaan 

seperti itu. 

Dalam “A Theory of justice”, Raws mencoba untuk mendamaikan kebebasan dan 

kesetaraan dalam cara yang berprinsip, dia menapuswarkan account “keadilan sebagai 

fairness”. Pusat untuk upaya ini adalah pendekatan yang terkenal dengan masalah 

yang tampak sulit dalam keadilan distributif. Dalam buku Rawls yang berjudul “A 

Theory of justice”, atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” penulis 

mendapatkan beberapa ide pokok yaitu: Keadilan sebagai Fairness, Utilitarianisme 

Klasik, Dua prinsip keadilan, landasan Utama dua prinsip keadilan, kemamfaatan 

sebagai Rasionalisme, rasa keadilan, dan yang terakhir adalah mamfaat keadilan.  

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang 

berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, 
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memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang 

bersifat timbal balik (reciprocal benefits). Bagi setiap orang, baik mereka yang berasal 

dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
12 

 

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam 

Hukum adalah prasyaratan bahkan prasyarat hakiki untuk perdamaian dan 

ketertiban dunia. Masyarakat, tradisi keagamaan, ketatanegaraan, baik yang 

berhubungan dengan otoritas maupun kebebasan, semuanya ini ada demi 

kesempurnaan pribadi manusia. Sedangkan ekonomi Islam merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama 

Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan 

rukun Islam. Hukum ekonomi Islam adalah persyaratan atau prasyarat  yang hakiki 

untuk mendapatkan perdamaian dan ketertiban didunia, perilaku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok ataupun yang 

lainnya harus berdasarkan dengan aturan agama yang didasari dengan prinsip tauhid. 

2.3 Kerangka Pikir/ Landasan Teori  

Landasan  teori  penulis yaitu ada pada teori  sistem yang dikemukakan oleh 

Shrode dan Voich dan teori sistem oleh David Easton. Shrode dan Voich (1974), melihat 

bahwa suatu sistem memiliki konotasi penting. Pertama, menunjuk pada suatu benda 

(entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-
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bagiannya, seperti mobil, lembaga pemerintahan. Kedua, menunjuk pada suatu rencana, 

metode, alat, atau tatacara  untuk mencapai sesuatu.
13

 

Dapat disimpulkan bahwa Shrode dan Voich dalam membahas sistem ada 3 poin 

utama yaitu: rencana, metode, dan tatacara. 

1. Rencana  

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama 

yang pertama adalah rencana. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar 

ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa 

pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan 

digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka 

mencapai hasil. Rencana harus dipersiapkan dengan baik supaya hasil yang dicapai 

memuaskan, rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegitan dan 

juga sebagai pedoman proses pengendalian.  

Adapun ruang lingkup rencana ada 6 yaitu: 

1. rencana korporat meliputi suatu institusi sebagai keseluruhan 

2. rencana divisi 

3. recana departemen  

4. rencana proyek 

5. rencana bagian  

6. rencana seksi.  

Macam macam rencana dan waktu yaitu : 

1. rencana strategis 5 tahun 

2. rencana kerja tahunan  
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3. rencana kerja bulanan  

4. rencana kerja mingguan  

5. rencana kerja harian. 

2. Metode  

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama 

yang kedua adalah metode. Menurut bahasa, Metode berasal dari bahasa Yunani 

“methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jadi metode adalah suatu 

ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu pula.
14 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode yang menyangkut  masalah  cara  kerja untuk dapat memahami objek yang 

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pengertian lain dari metode adalah prosedur 

atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah 

lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tekhnik yaitu cara yang spesifik 

dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.  

Adapun fungsi dari pada metode itu sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu proses atau cara sistematis 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam 

urutan langkah langkah tetap yang teratur dan bisa di mengerti dengan baik.  

3. Tata cara 

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama 

yang ketiga adalah Tata cara. Tata cara berarti adat istiadat yang berarti suatu 

kebiasaan yang ada baik itu pada masyarakat maupun didalam keluarga yang 

dilakukan secara terus menerus.  
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2.4 Bagan Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD UJRAH 

DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM       (Studi di Paddinging Kab. Takalar) 

METODE : 

1. Proses untuk 

mencapai tujuan 

2. Cara bekerja untuk 

memahmi objek 

3. Teknik  

RENCANA : 

1. Rencana strategis 

2. Rencana kerja  

3. Rencana bagian 

TATA CARA : 

Kebiasaan pengupahan 

buruh tani 

PENGUPAHAN BURUH 

TANI 

HUKUM EKONOMI ISLAM 

1. Kebaikan  

2. Pertanggung jawaban 

3. Keseimbangan  

4. Kejujuran  

5. Keuntungan dan Manfaat  

6. Keadilan  

 



BAB III 

 METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai hasil yang di harapkan, perlu adanya  metode  dan  prosedur  yang 

baik dan benar sehingga mempermudah dalam  memperoleh data yang diharapkan yang  

nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun  

menggunakan: dalam penelitian  ini penyusun mengambil sampel dari petani, buruh tani, 

perangkat desa dan ulama setempat  yang  mewakili masyarakat Desa Paddinging.  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termaksud penelitian kancah atau lapangan (Field Research), yakni 

penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan.
15

 Penelitian  lapangan yang dilakukan terhadap sebuah  komunitas yang 

ada dalam  suatu daerah dalam hal ini adalah komunitas buruh tani pada Desa Paddinging 

Kabupaten Takalar. 

Jenis data adalah salah satu yang paling vital dalam  penelitian. Kesalahan dalam 

menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset 

dari yang di harapkan. Secara umum dalam sebuah penelitian biasanya jenis data 

dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif. 
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3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
16

 Pendekatan kualitatif dengan mewawancarai buruh tani dan pemilik sawah 

sehingga menghasilkan data yang diperlukan. Macam-macam pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Pendekatan Yuridis 

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang menggunakan Perundang-undangan, 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
17

 Pendekatan 

yuridis penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan mengenai upah minimum 

pekerja. 

3.2.2    Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah adalah pendekatan dengan menggunakan hukum 

sehingga memperlihatkan basis sosialnya, yaitu masyarakat yang notabene menjadi objek 

dari penelitian.
18 

Pendekatan sosiologis penelitian ini adalah peneliti melakukan 

pendekatan dengan masyarakat, pemilik sawah dan buruh tani yang hidup bersama di desa 

Paddinging. 

3.2.2 Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengubah 

pola pikir manusia dan perilaku manusia untuk membangun suatu jaringan bisnisnya maka 

hidupnya akan berubah.
19

 Pendekatan ekonomi penelitian ini yaitu peneliti melakukan 
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pendekatan ekonomi dengan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat desa 

Paddinging dalam meningkatkan perekonomian keluarganya 

3.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian atau  pengamatan yang  dilakukan oleh penyusun berlokasi di Desa 

Paddinging Kabupaten Takalar. 

3.4 Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Ada dua Sumber data  dalam penelitian yang akan dijadikan 

penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu 

Sumber data primer dan sumber data sekunder.
20

 

3.4.1   Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari Masyarakat Desa 

Paddinging Kabupaten Takalar Seperti akad secara Tertulis maupun lisan. Data juga di 

peroleh dari Kepala Desa/Lurah, Ketua Kelompok Tani, Pemilik sawah dan Buruh Tani 

melalui wawancara. 

3.4.2    Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer . Sumber 

data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu 

membeerikan informasi tambahan yang data memperkuat data pokok.
21 

Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku Fikhi muamalah, artikel, 

undang-undang, skripsi penelitian terdahulu dan internet. 
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3.5 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan 

dilakukan hal tersebut harus dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara 

eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan 

observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantung 

penelitian. Dalam memastikan fokus penelitian terdapat tiga (3) syarat yang harus 

dipenuhi : Logis, Rasional, dan propaganda. 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak 

terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti sistem pengupahan buruh tani perspektif 

hukum ekonomi islam di Desa Paddinging Kabupaten Takalar. 

3.6    Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut :  

3.6.1 Observasi 

Observasi yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
22 

Observasi atau pengamatan 

adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan  panca indra mata sebagai alat 

bantu  utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. 

Oleh karna itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamtannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra 

lainnya. Penulis melakukan pengamatan atau observasi di Desa Paddinging Kecamatan 

Sanrobone Kabupaten Takalar tentang pembagian upah pada buruh tani atau  sistem 

pembagian upah buruh tani menurut kebiasaan masyarakat setempat. 
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3.6.2 Wawancara 

Wawancara (interview) yaitu, mendapatkan  informasi dengan cara bertanya secara 

langsung kepada responden. Secara sederhana dapat dikatakan  bahwa wawancara 

(Interview) adalah suatu  kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara 

(Interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (Interviewed) melalui 

komunikasi langsung. Wawancara dengan pemil sawah dan buruuh tani di Desa 

Padddinging  mengenai sitem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging berdasarkan 

akad ujrah dalam hukum ekonomi Islam. 

Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau 

informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat 

menjelaskan keterangan keterangan yang sangat panjang. Metode wawancara ini di 

tunjukkan kepada masyarakat petani yang ada di Desa Paddinging Kabupaten Takalar 

sedangkan data yang digali berupa informasi seputar sistem pengupahan buruh tani pada 

masyarakat Desa Paddinging Kabupaten Takalar. 

3.6.3 Dokumenter atau Dokumentasi 

Dokumenter atau Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelittian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan 

dengan obyek penelitian. Mencari data mengenai hal-hal atau variable.
23

 Dan pada 

penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan sistem 

pengupahan buruh tani di Desa Paddinging Kabupaten Takalar. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
24

 

Analsis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data 

hasil dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat 

kesimpulan. 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa Kualitatif,  yang 

menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian 

tentang hasil penelitian mengenai Sistem Pengupahan Buruh Tani Terhadap Wanprestasi 
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TAHUN PERISTIWA 

1989 

Sampai 

Sekarang 

 

 

 

Desa Paddinging mulai berdiri pada tahun 1989 an yang terdiri dari 4 

Dusun yaitu : 

1. Dusun Paddinging I yang dikepalai oleh BAKRI DG. BONTO 

2. Dusun Paddinging II yang dikepalai oleh MAHAJUNUNG DG KATTI 

3. Dusun Bonto Beru yang dikepalai oleh BASRI DG BATENG 

4. Dusun Bonto Panno yang dikepalai oleh ALIMUDDIN DG. NGAJANG 

       Desa Paddinging dipimpin oleh Bapak MUH. DARWIS yang 

merupakan Kepala Desa ke 5 sekaligus yang dibantu oleh beberapa tokoh 

masyarakat. 



Menurut Hukum Ekonomi Islam study Desa Paddinging Takalar. Tujuan analisi data 

adalah menjelaskan suatu data agar lebih mudah di pahami, selanjutnya dibuat sebuah 

kesimpulan dari analisi data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdsarkan 

pengujian hipotesis atau dugaan. Bentuk data akan di olah secara Deduktif, yaitu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Pembangunan Desa Paddinging 

Desa Paddinging merupakan salah satu Desa dari Enam (6) Desa di Kecamatan 

SanroboneKabupatenTakalar. Desa Paddinging terdiri dari atas Empat (4) Dusun yakni, 

Dusun Paddinging I, Dusun Paddinging II, Dusun Bonto Beru dan Dusun Bonto 

Panno.Gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. NAMA DUSUN 

JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1. PADDINGING I 226 302 528 

2. PADDINGING II 217 251 468 

3. BONTO BERU 235 312 547 

4. BONTO PANNO 244 258 502 

JUMLAH 922 1123 2045 



4.1.2    KONDISI UMUM DESA PADDINGING 

1.      Keadaan Geografis Desa 

a.       Batas wilayah 

Sebelah Utara         : Desa Tanrara 

Sebelah Selatan      : Desa Banyuanyara 

Sebelah Timur        : Desa Jipang 

Sebelah Barat         : Desa Tonasa 

b.      Luas Wilayah 

Desa Paddinging adalah satu-satunya Desa yang paling dekatdengan ibu kota Kabupaten 

Takalar  yang  terletak  pada  jalur  pengembangan  kota  Ma’minasata. Dengan Luas 

wilayah 336.37 km2, persentase terhadap luas kecamatan …. km2.Jarak dari ibu kota 

kecamatan Sanrobone 3 km sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Takalar 3,5 km. 

c.      Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan Topografi Desa Paddinging termasuk dataran yangdikelilingi oleh 

hamparan sawah dan kebun dengan ketingian rata-rata mencapaidiatas dari permukaan laut. 

 

2. Iklim 

Desa Paddinging memiliki iklim tropis dan dua musimyautu musim hujan dan musim 

kemarau. Curah hujan berlangsung selama musim hujan dengan intensitas sedang. Musim 



hujan memperngaruhi indeks pertanian di desa yang hanya berlangsung selama bulan 6 bulan 

musim hujan. 

3.    Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa 

Secara administrasi Desa Paddinging terdiri atas empat (4) wilayah dusun yaitu Dusun 

Paddinging 1, Dusun Paddinging 2, Dusun Bontopanno, dan Dusun Bontoberu.Untuk lebih  

jelasnya  jumlah  penduduk  masing-masing dusun di Desa Paddinging dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

4.2 Pemikiran Imam Mazhab Tentang Akad Ijarah Dalam Upah Buruh Tani Di 

Paddinging 

4.2.1 Pengertian Upah Secara Umum 

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan 

pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pengertiah Upah awal adalah  uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai 

pembayaran  tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.
25

 Akad 

ijarah adalah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang tersebut. Disamping pengertian akad ijarah dalam konteks sewa 

menyewa, ijarah ini sendiri juga mengandung pengertian Ujrah atau jasa.
26

 

Akad ijarah menurut ulamat syafiyyah adalah transaksi terhadap manfaat yang 

dikendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan 
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imbalan tertentu. Sedangkan akad ijarah menurut ulama hanafiyyah mendefinisikan akad 

ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
27

 

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 tahun 2015 pengertian Upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termaksud 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau 

dilakukan.
28   

Analisis pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 tahun 2015 yaitu upah yang di 

terima oleh para pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya , buruh diberikan upah sesuai 

dengan perjanjian sebelum melakukan pekerjaannya. Perjanjian dengan pemberi kerja harus 

disepakati antara dua belah pihak, perjanjian berisi kesepakatan bersama mengenai upah atau 

jadwal kerja,  tidak ada yang saling merugikan antara dua belah pihak dan apabila dalam 

perjanjian itu ada pihak yang merasa dirugikan maka perjanjian itu bisa dibatalkan.  

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau 

dipandang melakukan sesuatu.
29

 Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah 

segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), 

baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”. 

Dari beberapa definisi diatas maka upah adalah hak pekerja yang diterima dalam 

bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pekerjaan/jasa yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-Undang 
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hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. 

Undang-Undang mengatur perjanjian antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada wilayah daerah yang jauh dari perkotaan 

hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada undang-undang. 

Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan 

kebijakan-kebijakan pengupahan. 

 

4.2.2  Bentuk Dan Syarat Upah   

1)  Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi 

menurut ketentuan yang seimbang , tetapi upah dapat berbentuk selain itu.  Adapun 

upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan bentuk 

barang.
30 

Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa diperjual 

belikan. Jika upah yang didapat berbentu barang maka barang tersebut bisa dijual oleh 

buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak cacat. 

2) Syarat-syarat upah  

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan criteria 

sebagai berikut:
31

 

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan 

ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 
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b. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dalam akad. 

c. Upah tersebut bisa dimamfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau 

jasa). 

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai ialah 

sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. 

Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika 

pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan 

upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah 

upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini 

diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. 

Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada Urf atau adat 

kebiasaan. 

e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-

barang itu bukanlah barang curian, rampasan, penipuan dan sejenisnya. 

f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti 

tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah 

basi atau berbau kurang sedap.  

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang memperkerjakan 

buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau 

kesalah pahaman antara buuh dengan pengusaha tersebut 



4.2.3    Deskripsi mengenai upah 

Pembahasan upah dalam Hukum Islam terkategori dalam konsep Ijarah. Sedangkan 

Ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk 

menemukan pembahasan upah dalam islam itu relatif sedikit. Dalam istilah Fiqh Ijarah 

berarti upah, jasa atau imbalan.
32 

Secara terminologi, menurut hukum Islam ijarah itu 

diartikan sebagai suatu jenis Akad
33

untuk mengambil jasa pergantian. Menurut Fuqoha 

Hanafiyah Ijarah adalah transaksi mamfaat dengan suatu imbalan tertentu.
34

. Menurut fuqoha 

syafi’yyah Ijarah adalah transaksi terhadap mamfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa 

dimamfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
35

 Menurut Fuqoha Malikiyah
36

 dan Hanabilah
37

 

Ijarah adalah pemilikan mamfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu 

imbalan.  

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa (upah mengupah), yakni 

mengambil mamfaat tenaga manusia . Adapula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa 

yakni mengambil mamfaat dari barang. Ijarah pada hakikatnya adalah hubungan saling 

memerlukan antara dua/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling  member 

manfaat/kepentingan. Majikan member upah, dan buruh memberikan tenaganya.
38
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Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Ijarah adalah 

suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah 

yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. 

4.2.4    Hukum Memberi Upah 

Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu 

yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. 

Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika 

diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim. Menurut imam Syafi'I 

mengenai upah yaitu seluruh hasil dari hewan tetap menjadi milik pemilik hewan, dan 

pekerjaannya hanya berhak mendapat Ujrah mitsl (ongkos yang sepadang dengan 

pekerjaannya), ini karena imam Syafi'I bersikukuh bahwa kalau upah diambilkan dari hasil 

harta yang diolah pekerja, namanya mudharabah. Sedangkan, hewan ternak tidak bisa 

dimudharabahkan.
39 

 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum 

keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

 اَلَرُسوُُلللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَأْعُطوااْْلَِجريََأْجَرُهَقْبََلَنْ َيِجفََّعَرقُهُِ

Artinya: 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah Upah kepada pekerja 

sebelum kering keringatnya."
40
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 Dalam hadis ibnu majah yang artinya "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Yang dimaksud 

memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan 

diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta 

walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. 

 Wawancara dengan pemilik sawah yang ada di Desa Paddinging, bahwa upah yang 

diterima oleh buruh tani ada yang berupa hasil panen atau ada yang berupa uang yang apabila 

berupa uang maka di berikan setelah pekerjaannya selesai sedangkan yang berupa hasil panen 

akan diberikan setelah panen. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemilik 

sawah di Desa Paddinging, sebagai berikut: 

“kalau masalah upahnya, biasa ada yang mau padi biasa ada yang mau uangji kalau 

padi sudahpi panen baru naambil tergantung buruh mau apa dan kapan maunya”
41 

 

Melalui wawancara itu, bahwa pemilik sawah memberi upah sesuai dengan kemauan 

dan permintaan buruh tani tidak ada akad yang jelas pada saat berakad antara pemilik sawah 

dengan buruh tani. 

4.2.5   Rukun Upah  

Menurut Hanafiah Rukun Ijarah  hanya satu, yaitu Ijab
42

 dan qobul, yaitu 

peryataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.
43

 Sedangkan menurut Jumhur 

Ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu: 
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1. ‘Aqid, yaitu mu’ajir, (tentang yang memberikan pekerjaan atau menyewakan) 

dan Musta’jir (orang yang menerima suatu pekerjaan atau menyewa). 

2. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Sighat akad harus menggunakan kalimat yang 

jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. 

3. Ujrah, Pemberian upah yang dipaparkan dalam komplikasi Hukum Ekonomi 

Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan 

kesepakatan. 

4. Ma’jur, baik mamfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari 

orang yang bekerja. 

 
Melalui wawancara kepada pemilik sawah yang ada di Desa Paddinging, bahwa akad 

antara si pemilik sawah dengan buruh tani kadang ada yang tidak jelas maksudnya tidak ada 

akad mengenai upah yang diterima dan kapan waktunya. Wawancara dengan pemilik sawah 

di Desa Paddinging, sebagai berikut: 

“biasa kita hanya panggil untuk membantu kita (buruh) dalam hal  memanen atau 

menanam padi. Mengenai upah yang diberikan itu biasa tergantung dia mau uang  

atau hasil panensetelah pekerjaan mereka selesai”
44

 

Adapun bunyi akad di antara pemilik sawah dengan buruh tani: 

“Datangki bantuka besok tanam padi atau Panen padi”
45
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 Melalui wawancara itu, bahwa tidak ada akad yang jelas antara pemilik sawah 

dengan buruh tani dalam akad tersebut tidak ada yang disebutkan mengenai pembagian upah 

buruh tani apabila telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Akad antara pemilik sawah 

dengan buruh tani ini tidak sesuai dengan akad yang menurut syarat Islam, yang tidak jelas 

dan pasti antara buruh tani dengan pemilik sawah, buruh hanya mengerjakan apa yang di 

minta oleh pemilik sawah setelah selasai buruh tani akan diberi upah sesuai yang dia inginkan 

baik itu berupa uang maupun hasil panen. Wawancara dengan penulis kesalah satu pemilik 

sawah di Desa Padddinging : 

“Kita kerumahnya ketemu kemudian di panggil untuk bantu kita  kerja di sawah untuk 

memanen  atau menanam biasanya mengenai upah dia sudah tau bagaimana , kadang 

ada yang mau pas selesai pekerjaan langsung digaji kadang ada yang mau setelah kita 

panen baru dia ambil gajinya kita juga tidak menentukan kapan upahnya diterima 

tergantung dia mau kapan”.
46 

 

Melalui wawancara itu, bahwa tidak ada akad yang jelas antara pemilik sawah dengan 

buruh tani maupun akad yang disepakati semua berjalan sebagaimana kebiasaan yang ada, 

tidak ada kesepakatan antara pemilik sawah maupun buruh tani yang dipekerjakannya, semua 

nampak kalau upah yang diberikan tergantung buruh tani kapan mau di ambil tergantung 

buruh tani. Dapat di lihat bahwa antara pemilik sawah dengan buruh tani tidak ada 

kesepakatan atau akad mengenai kapan upah diberikan kepada buruh tani.  
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4.2.6 Syarat Ijarah Atas Pekerjaan 

 Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘Aqid 

(Pelaku), Ma’qud Alaihi (Objek), Ujrah (Upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut 

sebagai berikut : 

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatukan kerelaannya untuk melakukan 

akad Ijarah. Apabila salah seorang d antaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, 

maka akadnya tidak sah. 

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

diisyaratkan  telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau 

tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri 

mereka seperti buruh, maka akadnya tidak sah. Akan  tetapi ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad  itu tidak harus mencapai 

usia baligh, tetapi anak  yang  telah  Mumayyiz  pun boleh melakukan  akad IJarah. 

Namun, mereka mengatakan, apanila seorang anak yang Mumayyiz  melakukan akad 

ijarah  terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila telah disetujui 

walinya.
47 

 

2. Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. 

Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka 

Ijarah tidak sah. Kejelasan tentang objek akad Ijarah bisa dilakukan dengan 

menjelaskan: 

a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui  lahan atau 

sawah yang akan dikerjakan. 

                                                             
 



b. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh dan pekerja. Penjelasan ini di perlukan 

agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya seorang pemilik 

sawah memberi tahu bahwa besok sawahnya siap di panen maka buruh 

melakukan memanen d sawah pemilik sawah tersebut. 

3. Ujrah atau imbalan, Ujrah memang sangat erat kaitannya dengan Ijarah timbul 

dikarenakan adanya akad Ijarah agar lebih jelas dan diisyaratkan diketahui jumlahnya 

oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah 

mengupah. 

4.3 Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Di Desa Paddinging 

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga 

praktek pengupahan buruh tani di desa Paddinging. Sebagian besar masyarakat desa  

paddinging bermata pencaharian sebagai buruh tani, dari bertani mereka memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya sampai menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan 

yang tinggi. Mereka membanting tulang untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya dan 

kebahagiaan keluarganya mereka mendapat upah dari pekerjaannya yang berupa padi atau 

uang maupun hasil panen lainnya. 

 Dalam pembayaran upah terdapat suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting 

atau menjadi inti dari penelitian ini, dalam suatu sitem menurut teori shrode dan voice 

terdapat tiga point utama yaitu : rencana, metode, dan tata cara.
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4.3.1 Rencana Pengupahan buruh tani di Desa Paddinging  

Rencana hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan 

pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya 

dan berapa sumber daya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak 

ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manejemen untuk pedoman 

pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Dalam suatu kegiatan 

yang akan dilaksanakan perlu direncanmakan dengan baik dan matang, karna itu akan 

berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan. Rencana terbagi atas 3 bagian yaitu rencana 

strategis, rencana kerja, dan rencana bagian. 

4.3.1.1 Rencana strategis 

Rencana strategis adalah suatu perencanaan atau kegiatan yang akan dilakukan masa 

yang akan datang atau beberapa bulan kemudian.  

Wawancara kepada para buruh tani di desa Paddinging mengenai Rencana strategis 

pemilik sawah. 

“kita sudah rencanakan memang kapan penanaman dan kapan pemanenan. mulai dari 

dibersihkan sawah dari bekas tanam, pemilihan bibit sekaligus menanam bibit sampai 

penanaman dan pemberian pupuk dan panen. Biasanya kita itu menanam padi bulan 

“iya disini ada jadwalnya tanam  padi sama panen padi , tanam padi itu bulan 12 

kemudian panen di bulan 3 atau 4, serentak kita disini kalau tanam padi, kalau tanam 

padi itu paling cepat sehari paling lama biasanya ada 3 atau 4 orang buruh tani seperti 

saya kalau panen juga begitu”
49
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 Melalui wawancara itu, bahwa dala m penanaman dan pemanenan sudah ada waktu 

yang khusus yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Paddinging, ada bulan tertentu 

untuk penanaman itu yang dipercayai waktu yang tepat biasanya di musim hujan dan ini 

paling bagus untuk memananam padi dan ini sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu 

oleh masyarakat di Desa Paddinging, begitupun sebaliknya dengan pemanenan apabila sudah 

waktunya panen maka padi akan di panen itu ditandai dengan beberapa hal, buah padi sudah 

mulai menguning dan semakin merunduk dan pohonnya juga sudah tua atau kering.  

Adapun tabel rencana kerja dibawah ini : 

NO JENIS KEGIATAN 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

JUMLAH 

PEKERJA 

1 Pembersihan Lahan Awal Bulan 12 Pemilik sawah 

2 Pemilihan Bibit Dan 

Persemaian 

Awal Bulan 12 Pemilik sawah 

3 Penanaman Pertengahan Bulan 12 Buruh tani 3 

sampai 4  orang 

4 Perawatan 

Lahan(Pemupukan) 

Bulan 1 Sampai 3 Pemilik sawah 

5 Pemanenan Bulan 3 Sampai 4 Buruh tani 3-4 

orang 

 



 

 

  

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan padi yang sudah berbuah 

Melalui wawancara itu, bahwa dalam jadwal tanam atau memanen padi ada jadwal 

khusus yang sudah ada sejak dari dulu yang dimana ini diikuti oleh semua petani di Desa 

Paddinging yang mana jadwal ini dipercayai adalah waktu yang tepat untuk menanam padi 

seperti di musim hujan ini waktu yang paling bagus yang bisa membuat pohon padi jadi 

subur dan petani tidak susah lagi mengairi sawah. 

4.3.1.2 Rencana kerja  

Rencana kerja adalah kegiatan kerja yang dilakukan atau langkah-langkah yang di 

tempuh untuk melakukan suatu kegiatan. Rencana kerja berupa proses yang ditempuh untuk 

mencapai suatu tujuan. Rencana adalah hal-hal yang dipersiapkan dalam melakukan suatu 

pekerjaan, rencana dipersiapkan dengan baik. 

 

 



Wawancara dengan pemilik sawah di Desa paddinging mengenai rencana kerja. 

"Pertama-tama itu kita bersihkan dulu bekas panen sebelumnya seperti tumbuhan padi 

yang kering itu biasanya kita bakar lalu kita membajak sawah kita beri air atau kita 

pompa air kalau sawah sudah dipenuhi air maka kita membuat tempat bibit padi itu, 

kemudian kita memilih bibit padi yang bagus biasanya kita beli dan biasanya juga 

ambil d sodara punya kemudian kita pakai sepetak kecil yang ada di dalam sawah 

kemudian kita isi air dan menaburkan benih padi didalamnya, setelah di tunggu 

beberapa hari benih yang ada didalam itu tumbuh dan apabila sudah tinggi sekitar 

setengah meter maka benih padi itu dicabut kemudian disimpan di pinggir sawah 

setelah diikat pisah pisah setelah beberapa hari maka dimulai menanam padi dengan 

menanam padi satu satu di dalam sawah yang ada airnya dengan jarak antara satu padi 

dengan yang lain kira kira setengah meter setelah itu kita rawat kita beri pupuk 

sampai tiba waktu panen , kita menamam itu mulai dari bulan 12 dan panen dibulan 3 

dan 4”
50

 

 Melalui wawancara itu, bahwa pemilik sawah mempunyai beberapa rencana kerja 

dalam proses penanaman dan pemanenan padi. Rencana kerja atau langkah-langkah yang 

ditempuh dan dilakukan oleh pemilik sawah maupun buruh tani di Desa Paddinging. Rencana 

kerja ini yang menentukan hasil panen apabila langkah-langkah yang ada dalam rencana kerja 

dilakukan dengan baik. 
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Adapun tabel rencana kerja dibawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO JENIS KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

1 Pembersihan Lahan Awal Bulan 12 

2 Pemilihan Bibit Dan 

Persemaian 

Awal Bulan 12 

3 Penanaman Pertengahan Bulan 12 

4 Perawatan Lahan(Pemupukan) Bulan 1 Sampai 3 

5 Pemanenan Bulan 3 Sampai 4 



 

 

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik sawah 

Melalui wawancara itu, bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh buruh tani 

di desa paddinging sebelum menanam padi kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang 

sangat penting dalam proses tanam menanam padi maupun memanen padi, kegiatan tersebut 

dilakukan dengan hati hati apa lagi dalam proses memilih benih atau bibit padi harus 

dilakukan dengan sangat hati hati dan memerlukan ketelitian dan juga harus mengetahui 

keunggulan bibit tersebut dan contohnya kalau bibit tersebut memang bagus dilihat dari hasil 

panen orang. Hal ini juga diungkapkan oleh buruh tani lainnya di Desa paddinging melalui 

wawancara yang dilakukan: 

“biasanya kita pilih bibit dulu kmudian kita bersihkan hasil panen sebelumnya kita 

bakar kmudian kita mengairi sawah supaya tanahnya itu tidak keras dan bisa subur , 

kita pisah kan sepetak kecil tempat kita membibit benih padi kalau sudah besarmi kita 

cabut kemudian diikat pisah pisah baru kita simpan di pinggir sawah atau kita bagi 

bagikan di dalam sawah lalu kita mulai tanam padi begitu dilakukan sebelumta tanam 

padi”
51
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Penjelasan  tersebut dapat di pahami bahwa proses awal dalam  bertani atau  

menanam  padi  yaitu   para buruh tani harus  memilih bibit yang mempunyai  kualitas  yang  

bagus  yang  sudah ada diliat hasilnya di masyarakat dan proses pembibitan harus dilakukan 

dengan baik. 

Adapun dalam  proses  tanam  menanam atau memanen padi ada pihak yang 

bersangkutan didalamnya  yang  melakukan  suatu pekerjaan itu dengan baik , pihak tersebut 

adalah pemilik sawah dan para buruh tani.   

a. Pemilik sawah  

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk 

ditanami padi. Pemilik sawah yang bernama Daeng. Ngemba , Pada saat sawah siap untuk 

ditanami ataupun siap untuk memanen, biasanya pemilik sawah biasanya meminta bantuan 

kepada buruh tani untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Karena pemilik 

sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik pada saat menanam ataupun 

memanen. 

b. Buruh tani  

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan 

pemilik sawah. Buruh tani yang terdiri dari beberapa orang biasanya ada 3-4 orang yang 

bekerja seperti Sinar, Daeng. Ratu, Daeng. Ngai dan Daeng. Ranne  dalam hal ini 

memanen padi. Pada saat padi siap untuk dipanen, pemilik sawah mulai mencari buruh 

tani untuk membantunya memanen. Biasanya untuk memanen padi itu membutuhkan 

waktu 3-4 hari tergantung luas lahan sawahnya dan jumlah buruh tani yang bekerja. 

Semakin banyak buruh tani yang bekerja semakin cepat pula memanen padinya.  



Adapun dalam proses tanam menanam atau memanen padi ada jadwal atau waktu 

yang ditetapkan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Paddinging ini , jadwal menanam 

padi dan jadwal memanen padi sudah ditetapkan dari dulu maka dari itu para petani 

serentak menanam atau memanen padi di Desa Paddinging. 

4.3.1.3 Rencana bagian 

Rencana bagian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak sesuai bagiannya atau 

keahliannya. Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang yang 

diyaniki pihak tersebut mampu melakukannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pemilk sawah di 

Desa paddinging mengenai rencana bagian. 

“kalau disini tidak semua buruh tani mengerjakan pekerjaan di sawah ada satu satu 

pekerjaan yang mereka lakukan misalnya pembajakan ada orang yang membajak sawah 

kemudian diberi upah, penanaman padi dan pemanenan. Selebihnya itu pemilik sawah 

yang mengerjakannya.”
52

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa  tidak semua pekerjaan disawah dilakukan 

oleh buruh tani tapi hanya ada beberapa yang dikerjakannya misalnya pembajakan, 

penanaman, dan pemanenan. Selain dari pekerjaan itu maka dilakukan oleh pemilik sawah. 

4.3.2 Metode Pengupahan Buruh tani di Desa Paddinging Kab. Takalar 

Metode menurut bahasa, Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang berarti 

cara atau jalan yang ditempuh. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-
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langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.
53 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut  masalah  cara  kerja 

untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pengertian lain 

dari metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tekhnik yaitu 

cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan 

prosedur.  

Adapun fungsi dari pada metode itu sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah 

langkah tetap yang teratur.  

Wawancara kepada para buruh tani di Desa Paddinging mengenai metode yang 

mereka lakukan dalam bertani. 

“Dalam bertani kita mempunyai metode atau cara atau langkah-langkah mulai dari 

menanam sampai memanen padi, banyak yang harus dilakukan dan memerlukan 

waktu yang lama dan juga memerlukan tenaga yang banyak supaya kita juga pas 

panen hasilnya memuaskan kita.”
54

 

Melalui wawancara itu, bahwa dalam pertanian terdapat beberapa metode yang sangat 

penting yang harus dikerjakan dengan baik oleh para petani, dan dilakukan dengan rajin dan 

hati-hati. Beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dengan sabar oleh petani demi 

mendapatkan hasil yang baik dan demi keluarganya. Dalam bertani memerlukan yang 

namanya tenaga yang maksimal karna dalam bertani itu semua dilakukan dengan kerja keras. 
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Untuk mendapat kan hasil panen yang baik tentu harus diperlukan cara tanam padi yang baik 

dan benar. Persiapan yang di perlukan dalam menanam padi yaitu: persiapan media Tanam, 

pemilihan pembibitan, persemaian, penanaman, perawatan lahan, pencegahan hama dan 

penyakit, pemanenan.  

4.3.2.1 Persiapan media tanam 

Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal dua minggu sebelum 

penanaman. Persiapan dilakukan oleh pemilik sawah dengan mengolah tanah sebagai media 

tanam. Tanah harus diperhatikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jika sudah bebas dari 

tanaman liar basahi tanah dengan air lalu lakukan pembajakan.  

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Persiapan media 

tanam.  

“kita persiapkan memang jauh-jauh hari sebelum proses tanam , yang kita persiapkan 

itu yang pertama yaitu mengenai pengolahan tanahnya , tanah harus dipastikan subur 

dan bebas dari tanaman-tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman nanti, 

kemudia kita masukan air atau mempompakan air ke dalam sawah supaya tanahnya 

itu tidak keras, setelah itu kita membajak sawah kita sekarang membajak sawah sudah 

tidak pakai cangkul lagi malainkan kita sudah memakai traktor, membajak sawah 

dilakukan oleh buruh tani biasanya diberi upah 50 rb sampai pekerjaannya selesai 

yang biasa dikerjakan oleh dua orang dalam waktu sehari atau tergantung dengan 

luasnya tanah. Apabila sudah dilakukan pembajakan maka kembali menggenangi 

sawah dengan air sampai dengan ketinggian 10 cm dan biarkan menggenangi selama 



2 minggu semakin lama maka tanah semakin subur. Dan racunpun yang ada di dalam 

tanah bisa menghilang.”
55

 

Wawancara dengan ketua kelompok tani di Desa Paddinging mengenai alat yang 

digunakan dalam bertani. 

“kalau masalah alat yang digunakan di Desa Paddinging oleh petani ini sudah mulai 

modern seperti pada saat pembajakan itu kita tidak pake lagi cangkul atau kerbau tapi 

kita sudah pakai traktor, traktor ini ada yang dari bantuan pemerintah dan ada juga 

yang dibeli sendiri oleh pemilik sawah. Kayak tahun lalu kita dapat bantuan dari 

pemerintah dua traktor dan itu di bagikan pada setiap ketua kelompok tani , dimana 

apabila ada yang butuh maka mereka bisa memakainya.”
56

 

Melalui wawancara itu, bahwa dalam persiapan media tanam terdapat banyak hal 

yang perlu dilakukan dan diterapkan dalam bertani, seperti mengenai pengolahan tanahnya 

menjadi subur dan terhindar dari tanaman liar sampai dengan proses pembajakannya. Semua 

harus dilakukan dengan baik dan benar supaya hasil panen juga memuaskan.  

4.3.2.2 Pemilihan bibit 

Pemilihan bibit dilakukan oleh pemilik sawah karna pemilik sawah yang tau akan bibit 

yang bagus untuk ditanam, bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu 

untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir 

benih padi dalam air. Setelah direndam selama dua jam lalu lebih dari 90% benih padi 
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mengeluarkan kecambah maka benih tersebut merupakan benih yang kualitasnya unggul dan 

bermutu tinggi dan inilah yang layak tanam, setelah itu dilakukan persemaian segera. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai pemilihan bibit. 

“Biasanya kita itu memilih bibit dengan hasil panen sebelumnya yang diliat, hasil 

panen yang memuaskan , dan itu biasanya kita ambil 2 ember atau berapa ember sesuai 

dengan perkiraan kita cukup dengan luas tanahnya, kemudian direndam beberapa hari 

itu saya sendiri yang melakukan.”
57  

Melalui wawancara itu, bahwa dalam Pemilihan bibit merupakan hal yang paling utama 

karena ini yang menentukan hasil panen kita nanti, di Desa Paddinging pemilihan bibit 

dilakukan dengan kebiasaan yang dilakukan yaitu mengambil bibit dari hasil panen yang 

memuaskan sebelumnya maka itulah yang di anggap bibit yang mempunyai kualitas yang 

baik dan unggul yang cocok dipilih dan ditanam. 

4.3.2.3 Persemaian  

Persemaian dilakukan oleh pemilik sawah setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit 

unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persamaian terlebih dahulu harus 

dipersiapkan kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20 misalkan 

akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar maka wadah persamaiannya sekitar 500 m
2
. 

Lahan pada wadah persamaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk ureadan 

pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing masing 10 gr per 1 m
2
. Jika lahan 

perseamaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. 
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Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Persiapan media 

tanam. 

”saya siapkan  memang  sepetak  kecil untuk ditumbuhi  benih  padi , sepetak itu berada 

disudut sawah. Disitu akan disebar  benih  padi yang sebelumnya kita rendam. ditunggu 

beberapa hari sampai bisa dicabut kemudian ditanam.”
58

 

Melalui wawancara, bahwa dalam Persemaian itu dilakukan setelah memilih bibit yang 

dianggap unggul dan berkualitas yang layak ditanam, persemaian di desa Paddinging ini 

dilakukan disudut sawah yang di genangi air kemudian di sebar benih padi di dalam 

persemaian tersebut yang sebelumnya direndam beberapa hari yang lalu. 

4.3.2.4 Penanaman 

Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaan telah tumbuh daun 

sempurna sebanyak tiga hingga empat helai. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari 

lahan semai kelahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati hati dan tidak merusak 

tanaman. Masa penanaman padi yang idea dilakukan setahun dua kali. 

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai Persiapan media tanam. 

“kita mulaimi tanam benih padi apabila benihnya itu sudah tinggi dan punya beberapa 

daun yang jelasnya sudah bisa ditanam, biasanya itu kurang lebih dua minggu setelah di 

sebarkan dipersemaian. Biasanya ang mencabut benih padi itu kita panggil buruh tani 

yang diberi gaji 35 rb sebanyak dua orang dan apabila kita sudah mau memulai 

penanaman maka kita akan memanggil orang sebanyak kurang lebih 4 orang buruh tani 

untuk membantu kita dengan diberi gaji 70 rb. Setelah di dianggap sudah bagus maka 
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kita cabut benih tersebut kemudian memulai untuk menanamnya, kita menanam dengan 

cara memasukkan akar benih padi yang tumbuh tadi kedalam tanah sekitar 

kedalamannya  itu 10 cm di dalam tanah  itu dilakukan terus menerus sampai selesai.
59

 

Melalui wawancara itu, bahwa dalam penanaman di lakukan setelah benih yang disebar 

di dalam persemaian itu tumbuh dan memeiliki beberapa helai daun dan tingginya sudah 

lumayan, kemudian dicabut lalu dipindahkan ke lahan tanam yang sebelumnya ada di 

persemaian setelah itu dilakukan proses penanaman. Proses penanaman padi ini dilakukan 

dengan cara memasukka akan benih  padi tersebut kedalam tanah dan itu dilakuakn terus 

menerus sampai selesai. 

4.3.2.5 Perawatan Lahan 

Perawatan lahan dilakukan oleh pemilik sawah dengan tiga hal yaitu: penyiangan, 

pengairan dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari 

tanaman pengganggu. Penyiangan dilakukan dengan rutian setiap periode tertentu. Pengairan 

dilakukan sesuai kebutuhan, seperti pada tanaman lainnya pastikan tidak kekurangan dan 

kelebihan air. Selanjutnya pemupukan dilakukan pertama kali setelah padi berumur kurang 

lebih satu minggu. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Perawatan lahan. 

“kalau masalah perawatan padinya itu lumayan banyak, mulai dari rumput rumput yang 

tumbuh sekitar tanaman, pemberian pupuknya sampai pengairannya. Kalau pupuk itu 

waktu masih baru baru sudah ditanam itu kita mulai pemupukannya kita pakai puput 

urea itu dan kita pupuk lagi setelah 1 bulan sudah dipupuk itu pemupukan kedua, 
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masalah airnya tergantung kalau musim hujan kita mengandalkan air hujan saja tapi 

kalau hujan tidak ada kita mengairi dengan cara memompa air dari sumur terdekat dari 

sawah menggunakan pompa air”
60

 

Wawancara juga dengan ketua kelompok tani di Desa Paddinging mengenai 

pemupukan dan pengairan. Wawancara itu sebagai berikut: 

“iya mengenai pupuk yang digunakan petani itu pupuk urea kalau dulu ada bantuan dari 

pemerintah tapi itu dibeli juga tapi harganya sedikit murah dari harga yang dijual 

pedagang, petani melakukan pemupukan itu kurang lebih dua kali di lakukan di awal 

setelah penanaman dan satu bulan setelah pemupukan sebelumnya, trs mengenai 

pengairannya kalau dulu itu kita mengandalkan dari air jembatan itu kemudian di 

arahkan kesawah-sawah petani atau air hujan tapi kalau sekaran kita memompa air dari 

sumur yang ada di dekat sawah petani atau petani menggunakan gas LPG yang 

disambungkan ke mesin pompa air.”
61

 

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal perawatan maka terdapat tiga point utama 

yaitu penyiangan, pengairan dan pemupukan. Semua dilakukan dengan baik supaya tanaman 

padi itu menghasilkan yang baik pula , dalam hal penyiangan para petani senangtiasa 

membersihkan tanaman padi dengan mencabuti rumput rumput liar yang ada di sekitaran 

tanaman, lalu mengenai pengairan petani sudah menggunakan alat yang modern dan sudah 

tidak kesusahan lagi kalau mengenai air, sedangkan mengenai pemupukan petani melakukan 

pemupukan kurang lebih dua kali dan menggunakan pupuk urea. 
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4.3.2.6 Pemanenan  

Panen dilakukan oleh buruh tani yaitu dengan tanda-tanda padi sudah mulai 

menguning dan merunduk. Pemanenan dilakukan setelah padi berumur kurang lebih empat 

bulan. 

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai pemanenan. 

“kita mulai memanen itu kalau kita liat buah padi sudah menguning begitupan dengan 

pohonnya kita digaji 70 rb satu hari atau sampai selesai. Kalau kita itu masih 

menggunakan sabit gerigi kalau mau memanen memotong batang pohon padi padi 

kemudian mengumpulkan pohon demi pohon padi setelah terkumpul pohon padinya 

maka mulai kita memisahkan antara buah padi dengan pohonnya dengan cara 

memukulkan ke papan dimana sudah di alasi dengan tikar jadi buah padi tidak jatuh 

dimana-mana tapi sekarang sudah canggih ada juga yang memakai mobil sangki 

dimana sudah tidak capek capek lagi memotong padi.”
62

 

Melalui wawancara itu, bahwa pemanenan itu lumayan ada yang susah dan ada yang 

gampang kalau yang susah itu karna masih menggunakan cara tradisional kalau yang 

gampang karna sudah menggunakan cara modern.  

4.3.3 Tata cara Pengupahan Buruh Tani didesa Paddinging Kab. Takalar 

Tata cara berarti adat istiadat yang berarti suatu kebiasaan yang ada baik itu pada 

masyarakat maupun di dalam keluarga yang dilakukan secara terus menerus. Adat istiadat ini 

disetiap daerah itu berbeda karna sesuai dengan kebiasan yang ada yang terbentuk sejak 

nenek moyang mereka masih hidup.  
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Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai tata cara 

pengupahan di Desa Paddinging atau kebiasaan mengenai pengupahan buruh tani di Desa 

Paddinging. 

“awalnya itu kita panggil bantu kita dalam menanam atau memanen, itu saja 

pekerjaan yang lain itu saya yang kerjakan. Hanya menanam dan memanen padi yang 

kita panggil orang karna harus diselesaikan dengan cepat dan memerlukan tenaga 

yang banyak atau orang yang banyak.dalam pengupahan pada musim menanam padi 

itu biasanya yang berupa uang sebesar Rp.70.000 perhari, adapun juga buruh tani 

yang ingin mengambil upahnya berupa hasil panen akan di beri padi satu karung  

pupuk urea perhari ”
63

 

Wawancara dengan buruh tani mengenai tata cara pengupahan di Desa Paddinging 

atau kebiasaan mengenai pengupahan buruh tani di Desa Paddinging. 

“kita dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu pekerjaannya , menanam padi 

atau memanen padi kadang sehari saja kadang sampai dua hari tergantung dengan luas 

sawahnya dan jumlah orang yang bekerja. Terkadang  kalau masalah upah itu kita 

biasa mengambil uang biasa juga ambil hasil panen, tapi kalau dalam keadaan butuh 

kita biasanya ambil uang, tapi kalau tidak butuh biasa kita ambil upah setelah panen 

padi sebanyak satu karung pupuk urea.”
64  

Melalui  wawancara  itu, bahwa dalam  hal  pengupahan buruh tani di Desa 

Paddinging  itu sudah menjadi kebiasaan yang ada dan itu semua sama antara pemilik sawah  
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yang satu dengan pemilik sawah yang lainnya, upahnya juga ada yang diberikan atau diterima 

oleh buruh tani setelah  panen ada juga yang diterima setelah pekerjaannya selesai hari itu, 

tergantung dengan tingkat kebutuhan para buruh tani di Desa Paddinging  tersebut. 

4.4 Konsep Pendekatan-Pendekatan Hukum Ekonomi Islam 

Tenaga kerja atau sering disebut dengan “Buruh” merupakan seseorang yang telah 

berjasa dalam hal melakukan pekerjaan. Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap 

orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, 

tentunya tak pernah lepas dari yang namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau 

gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita 

lakukan. Upah atau gaji adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban 

dan para majikan jangan sekali-kali mengabaikan hak seorang pekerja. Pemberian upah 

kepada pekerja sangatlah penting, Islam member pedoman kepada majikan atau orang yang 

memperkerjakan seorang buruh bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus 

mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi. 

Maksud dari mencukupi disini yaitu cukup dalam hal, pangan dan papan bagi seorang 

pekerja. Sistem pemberian upah kepada pekerja dalam islam banyak dijelaskan dalam dalil 

al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk melakukan apa 

saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak 

boleh saling memeras. Upah dalam Islam sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa 

yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karna telah 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan. 



Adapun konsep konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam yaitu kebaikan, 

pertanggung jawaban, keseimbangan, kejujuran, keuntungan dan manfaat, dan keadilan. 

4.4.1 Kebaikan  

Dalam hal sistem pengupahan buruh tani ada hal yang perlu diperhatikan dan 

diterapkan dengan baik itu antara pemilik sawah dengan buruh taninya harus sesuai dengan 

syariat Islam tidak boleh keluar dari syariat Islam. Apalagi mengenai kebaikan kita harus 

berbuat baik kesemua orang tanpa memandang  siapa orang itu , atau apa pekerjaan orang itu 

walaupun orang buruh tani tetapi harus memperlakukannya dengan baik. Seperti dalam hadits 

Shahih Bukhari yang isinya: 

بُ َلُهِبَعْشرَِأمِْ بُ َلُهِبِمْثِلَهاَذاَأْحَسَنَأَحدُُكْمِإْسََلَمُهَفُكلَُّحَسَنٍةيَ ْعَمُلَهاُتْكت َ ثَاِِلَاِإَلىَسْبِعِماَئِةِضْعٍفوَُكلَُّسيِ َئٍةيَ ْعَمُلَهاُتْكت َ  

Artinya: 

"Apabila seorang dari kalian memperbaiki keIslamannya maka dari setiap Kebaikan akan 

ditulis baginya sepuluh (Kebaikan) yang serupa hingga tujuh ratus tingkatan, dan setiap 

satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa 

dengannya.”
65

 

Maksud dari hatis yang diatas yaitu di dalam Islam kita dianjurkan berbuat baik , 

berbuat baik kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada manusia dalam artian hubungan 

kepada Allah dan hubungan kepada manusia setiap kebaikan yang kita lakukan semua di 

ketahui oleh Allah SWT dan dicatat oleh malaikat, begitupun sebaliknya setiap melakukan 

kejahatan atau berbuat jahat maka Allah juga mengetahuinya dan malaikat mencatat 

perbuatan jahat kita. 
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 Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai konsep konsep 

pendekatan dalam hukum ekonomi Islam, terutama dalam hal kebaikan antara pemilik sawah 

dengan buruh taninya.  

“kita harus baik sama semua orang terutama sama orang yang bantu kita bekerja kita 

harus perlakukan dengan baik tanpa harus melihat status orang, biasa kita bawakan 

makanan atau kopi sama kue-kue yang bisa buat mereka tambah rajin mengerjakan 

pekerjaannya.”
66

  

Wawancara buruh tani di Desa Paddinging perihal mengenai kebaikan yang diberikan 

pemilik sawah kepada mereka. 

“pemilik sawah itu sangat baik sama kita apa lagi kan pemilik sawah yang kita 

tempati bekerja itu satu kampung sama kita , makan pun biasa ditanggung sama 

pemilik sawah begitupun juga dengan minuman kita kecuali air putih kita bawa 

sendiri dari rumah kalau kopi atau teh sama kue pemilik sawah yang bawakan kita.”
67  

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal kebaikan , pemilik sawah sangat baik dalam 

memperlakukan buruh taninya, semua dilakukan dengan ikhlas dan baik, makanya buruh tani 

juga betah bekerja dengan pemilik sawah karna di perlakukan dengan baik pula. 

4.4.2    Pertanggung jawaban  

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, tanggung jawab adalah 

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang 
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tidakdisengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudannya 

kesadaran akan kewajibannya. 

Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah SWT bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Firman Allah SWT: 

“Tiap-tiap diri (individu) bertanggung jawab atas apa yang telah dipernuatnya. ( QS. 

Al-Mudatsir) 

Dari ayat diatas, tampak bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang 

bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual 

dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat 

besar untuk bertanggung-jawab mengingat bahwa manusia memegang beberapa peranan 

dalam konteks sosial, individual, ataupun teologis. Dalam Hadits Shahih Muslim juga 

membahas tentang Pertanggung jawaban yang isinya: 

بَ ُنوِإْسَرائِيَلَتُسوُسُهْماْْلَنِْبَياءُُكلََّماَهَلَكَنِبيٌَّخَلَفُهَنِبي ٌَّوِإن َُّهََلنَِبي َّبَ ْعِديَوَسَتُكونُُِ َلَفاُءَتْكثُ ُرَقالُواَمَماَْأُْمُرقَاَقااَلَكانَ ت ْ
َعِةاْْلَوَِّلَفاْْلَِ َبَةَوَعْبُداللََّلُفوابِبَ ي ْ نَ َناأَبُوَبْكرِبْ ُنأَبِيَشي ْ للََّهَسائُِلُهْمَعمَّااْستَ ْرَعاُْمَْحدَّ نُ بَ رَّادٍِوَِّلَوَأْعطُوُْمَْحقَُّهْمَفِإقاَّ ِهب ْ

ْسَناِدِمثْ لَِ ُنِإْدرِيَسَعْناْلََْسِنْبِنُفَراتٍَعْنأَبِيِهِبَهَذااْْلِ نَ َناَعْبُداللَِّهب ْ هُِاْْلَْشَعرِي َُّقاَُلَحدَّ  

Artinya: 

"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan 

digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi 

setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang merekan 

akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk 

kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang 

sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta Pertanggung 

jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami 

(Abu Bakar bin Abu Syaibah) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari) keduanya berkata; 



telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Al Hasan bin Furrat) dari 

(ayahnya) dengan isnad seperti ini."
68

 

Maksud dari hadis diatas yaitu tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Saw beliau 

adalah Nabi terakhir, kalau ada yang mengaku Nabi berarti dia berdusta hanya ada khalifah 

atau kepala pemerintahan yang mengatur segala sesuatu. Dalam hadits tersebut juga 

Rasulullah meminta kepada khalifah atau kepala pemerintahan untuk memenuhi hak orang 

dan bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut karna dihari akhir pertanggung jawaban 

itu akan di  minta oleh Allah SWT. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai pertanggung 

jawaban atau tanggung jawab pemilik sawah  dalam pengupahan buruh tani. 

“masalah tanggung jawab harus kita pegang dengan betul , kita harus bertanggung 

jawab atas buruh tani kita, baik itu masalah pekerjaannya ataupun masalah upahnya. 

Buruh tani kita pekerjakan di sawaah kita jadi kita juga harus bertanggung jawab atas 

dia apa yang terjadi dengan dia.”
69

 

Wawancara dengan buruh tani di Desa Paddinging mengenai tanggung jawab, 

wawancara itu sebagai berikut: 

“tanggung jawab pemilik sawa itu sama kita lumayan baik mereka bertanggung jawab 

dengan kita , memberikan hak kita. kita juga bertanggung jawab karna sudah 

diberikan amanah oleh pemilik sawah untuk mengerjakan pekerjaan yang ada 

disawahnya dengan baik.”
70
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Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal pertanggung jawaaban, antar pemilik sawah 

dengan buruh tani memegang tanggung jawab yang baik, semua melakukan kewajibannya 

masing-masing. Tidak ada yang lari dari tanggung jawab baik antar pemilik sawah atau buruh 

taninya. 

4.4.2 Keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara upah yang diberikan 

oleh pemilik sawah dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani , upah yang diterima 

harus sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani , tidak boleh upahnya sedikit 

sedangkan pekerjaannya berat ini sama saja menyiksa buruh tani. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keseimbangan antara 

upah yang dikeluarkan oleh pemilk sawah dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani 

pada saat melakukan pekerjaannya di sawah. 

“selama ini kta memberikan upah buruh tani sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan 

buruh tani tersebut apabila pekerjaannya berat maka upahnya juga besar yang kita 

kasih.”
71

 

Wawancara kepada buruh tani di Desa paddinging mengenai keseimbangan antara upah 

yang diberikan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani atas pekerjaannya. 

“Alhamdulillah selama saya bekerja sebagai buruh tani tidak pernah saya tidak puas 

dengan upah yang saya dapat, karna saya mendapatkan upah sesuai dengan hasil 

kerjaku sesuai dengan tenagaku yang keluar.”
72
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Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa antara pemilik sawah dengan buruh tani 

terjadi keseimbangan antar upah yang dikeluarkan pemilik sawah dengan tenaga yang 

dikeluarkan oleh buruh tani. Maka dari itu buruh tani juga menyukai profesinya sebagai 

buruh tani. 

4.4.4 Kejujuran 

Kejujuran atau jujur mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif 

dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan pada perilaku, dan 

beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dll. Selain itu, 

kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil dan tulus. Kejujuran dihargai di banyak budaya 

etnis dan agama. Sebuah  hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu: 

لصِ ْدق َِ ْلَكِذبَ يَ هِْقاَّ يًقاَوِإقاَّ لرَُّجَلَلَيْصُدُقَحتَّىَيُكوَنِصدِ  ْلِبَّيَ ْهِدإِيلَىاْْلَنَِّةَوِإقاَّ ْلُفُجورَِيَ ْهِدإِيلَىاْلِبِ َوِإقاَّ ِدإِيلَىاْلُفُجوِرَوِإقاَّ
ابًِ لرَُّجَلَلَيْكِذُُبَتَّىُيْكتَ َبِعْنَداللَِّهَكذَّ  يَ ْهِدإِيلَىالنَّاِرَوِإقاَّ

Artinya: 

Sesungguhnya Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan 

membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga 

ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan 

mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke 

neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat 

baginya sebagai seorangpendusta."
73

 

Maksud dari hadis diatas yaitu berkata jujur dan bersifat jujurlah karna kejujuran akan 

membawa kita ke surga bermula dari sifat jujur membimbing ke perbuatan yang baik , 

seseorang yang sudah terbiasa berbuat jujur maka dipercaya oleh orang. Dan apabila 
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seseorang berdusta maka perbuatannya itu akan membawanya keneraka dan di catat sebagai 

seorang pendusta 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai kejujuran dalam 

sistem pengupahan buruh tani di desa Paddinging ini. 

“antara kita dengan buruh tani yang membantu kita tidak ada yang ditutupi semua 

mereka tau dan tidak ada kebohongan antara kita dan mereka. Apalagi kalau malah 

upah atau sebagainya kita jujur karna yang jadi buruh tani itu biasa tetangga kita atau 

sanak keluarga kita. Kalau kita bilang kita suruh kerja begini dengan gaji segini maka 

begitu juga yang dilakukan”
74

 

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai kejujuran dalam sistem 

pengupahan buruh tani di Desa Paddinging ini. 

“tidak ada yang disembunyikan pemilik sawah sama kita karna kita sudah tau kalau 

masalah upah atau sebagainya kita sudah tau jadi kita tidak merasa dibohongi atau 

pemilik sawah tidak jujur sama kita.
75  

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani di 

Desa Paddinging dilakukan dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan atau diketahui oleh 

satu pihak saja semua pihak sudah mengetahuinya. Sifat jujur ini sudah diterapkan dari dulu 

mulai dari nenek moyang mereka antara tindakan dan perkataan semua sesuai dengan fakta. 
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4.4.5 Keuntungan dan Manfaat 

Keuntungan atau laba adalah dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama laba 

dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor 

sebagai hasil penanam modalnya. Tapi kalau dalam pertanian keuntungan itu yang 

didapatkan oleh pemilik sawah dari hasil panen padi   setelah dikurangi dari modal yang 

keluar atau biaya biaya laiinnya selama pengurusan padi. Seperti dalam Hadits Shahih 

Bukhari tentang keuntungan yang bunyinya: 

نَِنيَزْيُدبْ نُ ثَِ نْ َزاَدَمِليَوِإنْ نَ َقَصَفَعَلي ََّقاَلَوَحدَّ لنَِّبيََّصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَرََِّّْلُمَزابَ َنِةَقاَلَواْلُمَزابَ َنُةأَنْ َيِبيَعالثََّمَرِبَكْيٍٍلِ ابٍِتَأقاَّ
 َصِفياْلَعَراََيِبَْرِصَها

Artinya: 

"Al Muzaabanah adalah seseorang menjual buah dengan takaran, jika lebih maka berarti 

Keuntunganku dan bila kurang berarti resikoku". Dia berkata; Dan telah menceritakan 

kepada saya (Zaid bin Tsabit) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi 

kelonggaran pada 'ariyah dengan taksiran". ('Ariyahjama'nya 'aroya adalah menjual 

kurma yang masih dalam tangkainya di kebun dengan taksiran sehingga ketika berlalu 

waktu menjadi banyak, pent).
76

 

Maksud dari hadis diatas yaitu jual beli merupakan menukar barang dengan barang 

atau menukar barang dengan uang atas dasar kerelaan. Dalam jual beli ada yang namanya 

untung dan rugi semua itu sudah menjadi resiko yang ada dalam jual beli. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keuntungan yang 

diterima pemilik sawah  di Desa Paddinging ini. 

“keuntungan kita selama satu kali panen tu biasanya dua juta itu sudah bersih 

modalnya atau biaya pompa airmya atau yang lainnya sudah bersih itu, biasanya kalau 
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padi jarang kita menjualnya biasanya kita makan sendiri dengan keluarga kalau kita 

butuh uang baru kita jual tapi itu tidak semua kita jual itupun sudah jadi padi baru kita 

jual kalau kita punya kebutuhan sehari hari yang mendesak. Dan mengenai 

keberadaan buuruh tani kita merasa sangat terbantu karna ada yang membantu 

pekerjaan kita sehingga bisa cepat seleasai” 
77

 

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai keuntungan yang 

diterima. 

“keuntungan yang kita dapat Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari 

bisa mencukupi jajan anak-anak kesekolah dan jajan waktu pergi mengaji, tapi 

pekerjaan yang kita kerjakan tidak setiap hari karrna ada waktu tertentunya baru kita 

bekerja lagi dan mendapatkan uang juga tidak sering tapi sesekali kita pegang uang.
78 

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam pengupahan ini antara pemilik 

sawah dengan buruh tani saling menguntunngkan, pemilik sawah merasa di untungkan karna 

pekerjaannya cepat selesai dan cepat menghasilkan uang atau padi. Sedangkan buruh tani 

merasa di untungkan karna bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan jajan anak-anaknya. 

Manfaat adalah mempunyai guna atau faedah yang bisa diambil dari apa yang 

dikerjakan, yang bersifat positif. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai manfaat yang dapat 

diambil oleh pemilik sawah  di desa Paddinging ini. 
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“manfaat dari pengupahan ini  bisa meningkatkan pendapatan orang yang bekerja 

sebagai buruh tani karna dari bekerja dia bisa mencukupi kebutuhannya, Bisa juga 

mengurangi pengangguran di desa Paddinging ini.”
79

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa didalam sistem pengupahan buruh tani di 

Desa Paddinging sangat mempunyai mamfaat karna bisa membantu buruh tani mencukupi 

kebutuhannya, dan juga memberikan pekerjaan bagi buruh tani. 

4.4.6   Keadilan 

  Keadilan adalah kondisi  kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik 

menyangkut benda atau orang. Intinya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada 

tempatnya. Seperti dalam Hadits Shahih Abu Daud yang isinya: 

اللَُّهَوَُلنُكَِ َقاَلََلِإَِلَِإُلَّ ميَاقِاْلَكفَُّعمَّن ْ ِْنَأْصَِلْلِْ ْسََلِمِبَعَمٍلَواْلَِْهاُدمَِاَلَرُسوُُلللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَثََلٌثم فِ ُرُهِبَذنٍْبَوَُلُنْرُِجُهِمْناْلِْ
ميَانُِباْْلَْقَداِرِاٍضُمْنُذبَ َعثَِنياللَُّهِإَلىَأنْ يُ َقاِتََلَِّرُأُمَِّتيالدَّجَِّ اَلََليُ ْبِطُلُهَجْورَُجاِئٍرَوَُلَعْدلَُعاِدٍلَواْْلِ    

Artinya: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tiga perkara yang merupakan dasar 

keimanan, yaitu: menahan diri dari orang yang mengucapkan LAA ILAAHA 

ILLALLAAH, dan kita tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, serta tidak 

mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Jihad tetap berjalan sejak 

Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal, hal itu tidaklah 

digugurkan oleh kelaliman orang yang lalim, serta Keadilan orang yang adil, dan 

beriman kepada taqdir."
80

 

Maksud dari hadis yaitu ada tiga perkara yang merupakan dasar keimanan yaitu 

menahan diri dan tidak mengkafirkan orang, berjihad, keadilan dan beriman kepada taqdir. 
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Keadilan berarti menempat sesuatu kepada tempatnya dalam artian berbuat adil sesuai 

keadaan tidak membeda-bedakan. 

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keadilan dalam 

pengupahan buruh tani: 

“kalau  adil insya Allah kita adil pada semua buruh tani kita berikan upahnya sesuai 

jenis pekerjaannya tidak ada yang dibeda-bedakan apabila jenis pekerjaannya berat 

maka upahnya juga besar. Semua kita samakan tanpa membeda-bedakan baik itu 

keluarga kita maupun orang lain.”
81

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa selama pengupahan buruh tani dilakukan 

dengan adil atau tidak ada kecurangan ataupun membeda-bedakan buruh tani semua 

diperlakukan sama,  pemilik sawah memberikan upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh buruh tani. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Pemikiran Iman Mashab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani di desa Paddinging : 

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

diisyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak 

berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka 

seperti buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi 

anak yang telah Mumayyiz pun boleh melakukan akad IJarah. Namun, mereka 

mengatakan, apanila seorang anak yang Mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta 

atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila telah disetujui walinya. 

5.1.2 Sistem pembayaran upah buruh tani di desa Paddinging Dalam pembayaran upah terdapat 

suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting atau menjadi inti dari penelitian ini, 

dalam suatu sitem menurut teori shrode dan voice terdapat tiga point utama yaitu : 

rencana, metode, dan tata cara. Sistem pembagian upah dilakukan menurut kebiasaan atau 

adat yang sudah ada dari dulu maka dari itulah yang turun temurun sampai sekarang. Ada 

buruh tani yang mengambil upahnya setelah pekerjaannya selesai ada juga yang 

mengambil setelah panen. Upah buruh tanam padi itu perhari kira-kira 70 ribu itu apabila 

berupa uang tapi kalau berupa padi yang diterima setelah panen maka buruh tani di beri 

upah satu karung padi 

5.1.3 Konsep pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi Islam: Tenaga kerja atau sering disebut 

dengan “Buruh” merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan pekerjaan. 



Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap orang yang bersedia dan sanggup 

untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, tentunya tak pernah lepas dari yang 

namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk 

apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Sistem pemberian 

upah kepada pekerja dalam islam banyak dijelaskan dalam dalil Al-Quran maupun hadits 

Nabi. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk melakukan apa saja yang 

dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh 

saling memeras. Adapun konsep konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam yaitu 

kebaikan, pertanggung jawaban, keseimbangan, kejujuran, keuntungan dan manfaat, dan 

keadilan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan diatas, penulis memberikan 

saran yang bertujuan untuk kebaikan pemilik sawah dan buruh tani sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi pemilik sawah dan buuh tani sebaiknya akad di awal atau kesepakatan   kerja sudah 

jelas dan bentuk upah yang diterima juga jelas sebagaimana akad yang baik menurut 

syariat Islam. 

5.2.2 Untuk Kepala desa di paddinging dan ketua kelompok tani memperhatikan pembagian 

upah dan kinerja para buruh tani agar sesuai dengan syariat Islam. 
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Pertanyaan Wawancara: 

1. Apa yang pertama kali anda lakukan dalam menanam padi ? 

2. Metode atau peralatan apa yang anda lakukan selama proses menanam dan memanen 

padi ? dan siapakah yang menyediakan peralatan tersebut ? 

3. Apakah dalam proses menanam padi atau memanen padi ada tata cara tersendiri yang 

anda lakukan ? 

4. Apakah dalam proses penanaman padi ada pembagian pekerjaan misalnya dalam hal 

pembajakan, pengairan, perawatan, penanaman dan pemanenan ? 

5. Bagamana proses atau tata cara dalam penanaman padi ? 

6. Bagaimana proses akad dalam pembagian upah buruh tani di Desa Paddinging dan 

apa bunyi akadnya ? 

7. Bagaimana  tata cara dan kebiasaan pengupahan buruh tani di Desa Paddinging ? 

8. Kapan upah itu diberikan ? 

9. Apakah ada imbalan lain selain upah yang berupa uang ? kalau ada upah dalam 

bentuk apa ? 

10. Apakah di dalam pengupahan ini pemilik sawah sudah memberikan upah dengan adil 

? 

11. Apakah pemilik sawah sudah bertanggung jawab atas upah yang diberikan kepada 

buruh tani 
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Proses wawancara dengan pemilik sawah yang sedang mengairi sawah di Desa 

Paddinging 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan buruh tani yang sedang mengairi sawah dan menanam jagung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pemilik sawah yang sedang mengawasi buruh tani mengerjakan 

pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan buruh tani yang sedang menanam jagung 
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