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Dalam konsep fikih muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman barang dapat 

dikategorikan sebagai ujrah dalam akad ijarah bi al-amal. Bahwa adanya 

imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara 

memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan 

perhitungan biaya pada pengiriman barang yang ada di Terminal Mobil barang 

Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar sebagian perusahaan jasa angkutan melakukan 

perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah dengan menggunakan timbangan 

dan volume. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana 

penentuan kriteria barang-barang dan perbedaan perhitungan biaya yang 

ditentukan dengan timbangan dan volume serta perspektif ujrah dalam akad 

ijarah bi al-amal terhadap perhitungan biaya pada pengiriman barang di 

Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar. Metode penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian 

perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap 

penentuan ujrah pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang 

sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak 

adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan 

ujrahnya nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan 

perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep ujrah dalam 

akad ijarah bi al-amal. 
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1. Konsonan 

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 
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   1    BAB SATU 
PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah Para ulama membahas konsep upah sebagai objek dari akad ijarah bi al-

amal, yang menjadi imbalan bagi pihak pekerja sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja baik yang didasarkan pada kemampuan ataupun tenaganya. Pihak pekerja berhak mendapatkan upah tersebut karena telah menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang memperkerjakannya. Upah menjadi salah satu ketentuan yang banyak dibahas oleh fuqaha dan juga cendikiawan terutama tentang nilai dan keadilan upah yang dibayarkan serta regulasi yang mengatur masalah upah ini. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan berbagai pendapat sebagai solusi terhadap upah.1 Nilai upah itu sendiri harus ditetapkan sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi pihak pekerja dan juga kemampuan membayarnya bagi pihak yang memperkerjakannya, sehingga nilai akhir dari tawar menawar tingkat upah dalam mekanisme pasar akan menghasilkan nilai upah yang adil bagi siapapun yang berkontribusi dalam mekanisme upah dan perburuhan itu sendiri. Bahkan dalam tataran tertentu upah ini dihasilkan dari penggabungan antara akad sewa menyewa (ijarah bi-manfaah) dan perburuhan (ijarah bi al-

amal).2 Penulis mengambil ijarah bil amal sebagai konsep dalam penulisan skripsi ini. Ijarah bil amal merupakan akad yang digunakan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan memberikan ujrah dari jasa yang diperolehnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek dalam perjanjian ijarah bil amal                                                            1M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta,Dana Bhaktii Prima Yasa, 1997), hlm 115. 2Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta Selatan, Hikmah, 2010), hlm 159. 



2   adalah jasa. Musta’jir sebagai pengguna jasa memberikan fee atau ujrah kepada 
ajir atas jasa yang diberikannya.3 

Ujrah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut Abu Hanifah, bahwa ujrah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut Ahmad bin Hambal, 
ujrah adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui nilai dan besar suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara’ dengan adanya penggantian sebagai imbalan  dalam bentuk‘iwadh. Menurut Imam Syafi’i, ujrah adalah konsekuensi dari akad ijarah yang dibolehkan oleh syara’ dan merupakan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Hukum penetapan ujrah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan al-quran, as-sunnah dan ijma'.4   

Ujrah dalam konsep ijarah bi al-amal memiliki beberapa syarat yaitu 
ujrah harus berupa mal al-mutaqawwim yang diketahui. Pertama  syarat mal 

mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, karena ujrah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual- beli.5 Kedua, ujrah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa (ma’qudalaih)6. Ketiga, kejelasan tentang ujrah baik dari segi besarnya dan wujudnya harus jelas diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan ujrah atau sewa boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.7 Menyangkut penentuan ujrah, dalam berbagai literatur fiqh muamalah para ulama fiqh tidak menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai                                                            3Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 329. 4Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 121. 5Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 400. 6Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 326. 7Ibid, hlm 327. 



3   indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, ujrah yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus  disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan ujrah yang sepadan ialah ujrah yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan ujrah ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan ujrah, bukan standart yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani ujrah kerja.8 Mengenai waktu pembayaran ujrah, fuqaha juga tidak memberikan ketentuan secara rinci dan detail  secara konseptual, sehingga dalam interpretasi dan praktiknya tetap diberlakukan secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil ‘am tersebut tetap dapat diimplementasikan dengan baik, bahkan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjanya.9 Salah satu bentuk akad ijarah bi al-amal yang diimplementasikan dalam bisnis sekarang yang sedang booming adalah pengiriman barang baik yang diorder secara online maupun offline dan transaksi lainnya yang membutuhkan pengiriman objek transaksi melalui ekspedisi ataupun pengiriman barang melalui jalur transportasi darat. Masyarakat cenderung menyukai pengiriman menggunakan ekspedisi ini karena biayanya murah meskipun harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut sampai. Barang yang akan dikirimkan pelanggan mempunyai kapasitas yang sangat tanggung jika pelanggan menggunakan untuk menyewa satu kendaraan. Oleh sebab itu unit usaha jasa                                                            8Yusanto-Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.67. 9M.Ali Hasan, Berbagai  Macam Transaksi dalam Fiqh ( Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 157. 



4   pengiriman barang memanfaatkan peluang tersebut dengan cara mengumpulkan muatan barang dari banyak pengguna jasa sampai bisa memenuhi kapasitas kendaraan yang dipakai. Pengiriman dengan  ekspedisi darat juga relatif fleksibel sehingga banyak sekali barang-barang yang berat atau volume besar dan menggunkan tempat yang luas. Pemilik barang lebih menyukai mengirim dengan ekspedisi darat ini, karena harganya sangat terjangkau dan negeosiable dengan pihak ekspedisi.  Umumnya tarif pengiriman melalui jalur ekspedisi darat lebih ditentukan oleh pihak pemiliknya secara sepihak karena umumnya tarif telah ditetapkan baik harga satuan dalam bentuk kilogram, volume atau luas tempat yang digunakan.  Secara umum nilai harga pengiriman sangat dipengaruhi oleh jarak tempuh yang harus dituju oleh pihak ekspedisi untuk pengiriman barang. Jarak tempuh merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga sopir, biaya bahan bakar dan minyak serta biaya pemeliharaan kendaraan. Semakin jauh jarak transportasi, maka biaya transportasi semakin besar. Selanjutnya faktor kedua dalam pemicu biaya transportasi adalah berat. Semakin berat barang yang diangkut, maka semakin besar biaya transportasi. Kemudian faktor ketiga dalam pemicu biaya transportasi adalah densitas. Densitas merupakan gabungan antara berat dan volume. Faktor densitas ini penting, karena umumnya satuan penetapan tarif transportasi dinyatakan dalam satuan rupiah per berat (kilogram atau ton). Sementara kapasitas kendaraan umumnya dibatasi oleh volume, sehingga satuan berat  saja menjadi kurang relevan dalam perhitungan tarif transportasi. Densitas menggabungkan berat dan volume.10 Perhitungan biaya pada jasa ekspedisi pada umumnya ditimbang dan  dihitung kilogram, ini berlaku untuk semua pengiriman baik via darat, laut dan juga udara. Akan tetapi jika barang yang dikirimkan itu besar namun ringan                                                            10http://supplychainindonesia.com/new, diakses pada 29 Januari 2019. 



5   maka akan dikenakan cara perhitungan volume sedangkan perhitungan menggunakan kubikasi diperuntukkan bagi pengirim barang dalam jumlah banyak.11 Jasa  ekpedisi adalah perusahaan jasa pengiriman barang yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang, seperti PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo, adalah beberapa perusahaan ekspedisi yang memberikan jasa pengiriman barang yang bertempat di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Ketiga PT tersebut melayani pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan ke berbagai daerah Jawa dan Sumatera. Ketiga Perusahaan tersebut bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, dalam hal kecepatan waktu pengiriman dan keamanan barang sampai tujuan. Saat ini ketiga PT tersebut hanya melayani pengiriman barang melalui jalur darat, yaitu dengan menggunakan truk perkilo , mobil box dan HDL.  Dari segi perhitungannya, barang yang ringan akan tetapi banyak memakan tempat sehingga dikenakan cara perhitungan besaran  volume. Yaitu  barang tersebut diukur berapa panjangnya, tingginya,dan lebarnya, setelah mengetahui ukurannya maka kemudian dihitung volumenya. Maka dengan sistem perhitungan seperti di atas, otomatis berat aslinya tidak berlaku, yang berlaku adalah berat volumenya. Sedangkan barang-barang seperti elektronik, beras, dan bahan bangunan merupakan barang yang berat sehingga ditimbang dikenakan cara perhitungan satuan berat. Pada unit usaha jasa pengiriman barang PT. Bintang Asia Express,   biasanya hanya mengirim barang seperti  elektronik, bahan sembako, bahan bangunan, gula dan Matras. Bahan bangunan, gula dan yang akan dikirim tersebut dihitung dengan cara ditimbang. Harga yang dikenakan per kilogram nya yaitu Rp.300,-. Sedangkan barang elektronik, matras dan bahan sembako dihitung dengan satuan volume. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut                                                            11https://www.kliklogistics.co.id/cara-menghitung-volume-barang, diakses pada 29 january 2019. 



6   barang yaitu mobil box, dan truck roda enam. Rute pengiriman barang pada PT ini yaitu Medan dan Banda Aceh.12 Sedangkan pada PT. Anugerah Jaya Abadi, barang yang dilakukan pengirirman biasanya beras dan bahan bangunan, elektronik, bahan sembako dan buku. Beras, bahan bangunan dihitung dengan cara ditimbang dan harga yang dikenakan per kilogramnya yaitu Rp.300,-. Sedangkan barang elektronik, buku dan bahan sembako dihitung dengan satuan volume. Kendaraan yang dipakai Truck roda enam dan roda sepuluh,  Rute pengiriman barang pada PT ini  yaitu Medan-Banda Aceh.13 Kemudian pada PT. TAM Cargo, barang yang dikirim biasanya yaitu barang elektronik, beras, gula dan pakaian.  Pakaian dan barang elektronik untuk perhitungannya dengan satuan volume. Sedangkan beras dan gula dihitung beratnya. Dikenakan harga sesuai jarak tempuh Sumatera  kisaran dari harga Rp.3000- 10.000, Jawa, Bali dan Lombok Rp. 10.000-17.000,-. Kendaraan yang dipakai Mobil box dan truck. Rute pengiriman barang pada PT ini yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok.14 Namun pada pelaksanaannya, penulis dapat simpulkan mengenai paparan diatas yaitu bahwasanya adanya unsur ketidakjelasan dari segi perhitungan barang  yang akan dikirim, apakah dihitung dengan satuan volume atau satuan berat oleh jasa pengiriman barang pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi, dan PT. TAM Cargo. Oleh karena itu nantinya juga akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan harga atau tarif yang dikenakan bagi pengguna jasa serta faktor - faktor lainnya yang berbeda di setiap PT pada Jasa Pengiriman Barang di Gampong Santan. Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.  Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang “ Implementasi Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif                                                            12Hasil wawancara dengan Jafaruddin, pemilik PT. Bintang Asia Express, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal  11 september 2018. 13Hasil wawancara dengan Helmi, pemilik PT. Anugerah Jaya Abadi, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 11 september 2018. 14Hasil wawancara dengan Fenty, pemilik PT. TAM Cargo, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 11 september 2018. 



7   
Ujrah Dalam Akad Ijarah Bil Amal “(Studi Kasus Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar )”. 
B.  Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana penentuan kriteria barang dengan menggunakan timbangan dan volume pada jasa pengangkutan barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar? 2. Bagaimana perbedaan perhitungan biaya terhadap penetapan ujrah minimum yang ditentukan dengan menggunakan volume dan timbangan? 3.  Bagaimana cara perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dalam perspektif ujrah pada akad ijarah bil amal? 
C.  Tujuan Penelitian     Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam subbab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui penentuan kriteria barang dengan menggunakan timbangan pada jasa pengangkutan barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. 2. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan biaya terhadap penetapan ujrah minimum yang ditentukan dengan menggunakan volume dan timbangan. 3. Untuk mengetahui cara perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dalam perspektif ujrah pada akad ijarah bil amal.   



8   
D.  Penjelasan Istilah Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah- istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain: 1. Biaya 2. Pengiriman barang 

3. Ujrah 4. Akad ijarah bil amal 1. Biaya  Adalah yang berkaitan dengan biaya produksi serta pengiriman suatu produk/jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Biaya tersebut akan menimbulkan biaya lainnya, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Aspek satu ini memengaruhi seberapa besar daya jual barang/ jasa beserta dengan profitabilitas barang/ jasa yang dipasarkan tersebut bagi produsen.15 2. Pengiriman barang  Pengiriman barang adalah mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.16 
3. Ujrah  Ujrah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Ujrah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui. Syarat mal mutaqawwim diperlukan                                                            15http:// procura.id/blog/category/purchasing/aspek-jual-beli-qcd  diakses pada 29 januari 2019. 16http://logistikindonesia.blogspot.com diakses pada 30 januari 2019. 



9   dalam ijarah, karena ujrah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual-beli.17 4. Akad ijarah bil amal  Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata ‘aqada- ya’qidu- ‘aqdan yang memiliki makna yang sama dengan menjadikan ikatan, memperkuat dan menetapkan. Menurut Wahbah zuhaili akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat- akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.18 Ijarah bil amal adalah akad terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah- mengupah. Akad ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.19 
E.  Kajian Pustaka Berdasarkan penelusuran yang dilakukan belum ada yang membahas kajian ini, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan ujrah dalam akad 
ijarah bil al- amal, akan tetapi para penulis lain melihat dari sudut pandang dan dengan konsep yang berbeda. Skripsi Mizatun Nisa dari UIN Ar - Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singerkeyboard di Banda Aceh ( 

Analisis Menurut Konsep Ijarah bil amal)”. Dalam skripsi ini Mizatun Nisa membahas tentang Ijarah bil amal dalam Sistem Pengupahan Wedding Singerkeyboard di Banda Aceh, Implementasi akad ijarah bil amal,  tinjauan hukum islam terhadap konsep ijarah bil amal terhadap sistem pengupahan Wedding Singerkeyboard di Banda Aceh. Hasil penelitian pada skripsi Mizatun Nisa menyatakan bahwa prosedur pemberian upah yang diberikan manajemen                                                            17Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi, 2011) hlm 162. 18Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah,2013) hlm 112. 19Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah,(Jakarta: Rajawali Persada, 2016) hlm 131. 



10   itu berbeda- beda, sebagian group memberikan upah berdasarkan persentase, sebagaian dibagi sama rata kepada anggota group setelah pemotongan dari pihak manajemen, dan sebagian dibagi  sama rata baik untuk manajemen dan anggota group. Tinjauan hukum islam mengenai sistem pengupahan wedding singerkeyboard berdasarkan analisis penulis bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian. Adapun kesesuaian diantaranya manajemen memenuhi kewajibannya dengan memberi upah, namun terdapat ketidaksesuaiaanya yaitu terletak pada pemberian upah yang diberikan, dimana manajemen melalaikan kewajibannya untuk memberikan upah secara tepat waktu dan tidak adanya transparansi terhadap anggota- anggotanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep ijarah bil amal.20 Skripsi Nila Vonna Rahmi dari UIN Ar - Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018 yang berjudul “Pemberian Upah 

Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian Menurut Konsep Akad Ijarah Bil Amal 

(Studi kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)”. Dalam skripsinya, Nilla Vonna Rahmi membahas mekanisme pemberian upah pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar menurut konsep ijarah bil amal. Analisis penulis bahwa praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng adanya ketidaksesuaian dengan konsep ijarah bil amal. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada upah yang diterima pihak buruh, yang mana ada sebagian buruh cuci dan setrika pakaian tidak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dikarenakan adanya penambahan pekerjaan dikemudian hari tetapi tidak adanya penambahan upah sehingga pihak                                                            20Mizatun Nisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding 
SingerKeyBoard Di banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. 



11   buruh merasa tidak adanya keadilan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dilakukan.21 Skripsi Friska Evi Silviana R dari UIN Ar – Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017 yang berjudul “Sistem 

Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep 

Ijarah Bil Amal”. Dalam skripsinya, Friska membahas tentang sistem pengupahan bagi karyawan yang bekerja di wahana  impian malaka69 menurut konsep ijarah bil amal. Bahwasanya Pihak wahana impian malaka69 dalam melakukan pengupahan terhadap karyawan tetap dan tidak tetap  telah sesuai dengan prinsip ijarah bil amal. Dari hasil tanya jawab penulis dengan para karyawan bahwa sebagian besar dari mereka menerima dengan baik atas jumlah upah yang diberikan dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan.22 Skripsi Mauliza dari UIN Ar – Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018 yang berjudul “Sistem Pengupahan 

Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah menurut UU 

No. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah ‘Ala al- amal”. Dalam skripsinya, Mauliza mambahas tentang sistem pengupahan karyawan SPBU di Kota Banda Aceh menurut UU No.13 tahun 2003 dan akad ijarah bil amal. Bahwasanya sistem pengupahan karyawan di SPBU di Kota Banda Aceh diterapkan berdasarkan sistem upah menurut waktu dan juga sistem upah menurut bonus, dimana pengupahannya tidak semua sesuai dengan ketentuan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Aceh, dan pemberian upahnya disamakan antara pekerja dengan tanggung jawab kerja dan besar-kecilnya resiko yang                                                            21Nila Vonna Rahmi, Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian yang 
Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil’Amal, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018. 22Friska Evi Silviana R, Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 
Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bil Al- Amal, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. 



12   berbeda- beda. Jadi upah yang diterapkan kepada karyawan SPBU di Kota Banda Aceh jika dilihat menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan akad ijarah ala al 

amal maka pihak SPBU dalam menerapkan upah pekerja/buruh tidak sesuai dengan disparitas upah.23 Skripsi Cut Mirna dari UIN Ar - Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018 yang berjudul “ Sistem Pengupahan 

Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada 

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro 

Kab. Pidie)”. Dalam skripsinya, Cut Mirna membahas tentang sistem pengupahan menurut ijarah  terhadap upah pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan jasa alsintan sejahtera pulo panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie. Bahwasanya pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya.24 Dari keseluruhan skripsi di atas, persamaan dengan skripsi saya yaitu membahas mengenai sistem upah ditinjau dari perspektif akad ijarah bi al-amal. akan tetapi berbeda dengan skripsi saya dari segi objek dan tempat penelitiannya, dan ini mendorong saya untuk meneliti masalah tersebut, untuk mengisi ruang kosong dari setiap kajian skripsi di atas.                                                              23Mauliza, Sistem Pengupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 24Cut Mirna, Sistem Pengupahan Dalam Ijarah , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 
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F.  Metode Penelitian Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, akan memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai akad ijarah bil amal dalam perhitungan biaya terhadap pengiriman barang pada jasa pengangkutan barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.25 2. Metode pengumpulan data  Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research). a. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di tempat tersebut.26 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang valid dan akurat. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini penulis lakukan pada Jasa Pengangkutan Barang bertempat di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Penulis melakukan penelitian di                                                            25Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 54. 26Ibid.hlm 97. 



14   tempat ini dikarenakan banyaknya  konsumen menggunakan jasa pengiriman barang di Jasa Pengangkutan Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Berikut perusahaan jasa angkutan darat yang berada di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar : 
                       Tabel 1. Nama-nama Jasa Pengangkutan Darat NO Nama Pengangkutan Lokasi Pengangkutan 1 PT. Kantin Kejujuran Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 2 PT. Kantin Rakyat Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 3 PT. Indo Cemerlang Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 4 PT. Bintang Asia Express Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 5 PT. Mandiri Perkasa Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 6 PT. Anugerah Jaya Abadi Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 7 PT. Kumita Sabe Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 8 PT. A’ AD Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin 



15   Jaya, Kab. Aceh Besar 9 PT. Barona Jaya Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 10 PT. Aceh Expedisi Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 11 PT. Fajar Utama Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 12 PT. Areka Logistik Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 13 PT. Tam Cargo Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 14 PT. Nafakat Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 15 PT. Spakat Maju Jaya Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 16 PT. Indo Plastik/ telor Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 17 PT. Berkat P.V.C Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar 



16   18 PT. Remako Utama Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar  19 PT. Bumi Asia Jl.Terminal Mobil Barang Maunasah Krueng, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar  Dari ke sembilan belas perusahaan yang terdapat di jasa pengangkutan Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Penulis hanya  mengambil tiga yaitu, PT. Cipta Mandiri Cargo, PT. Areka Logostik dan PT. Anugerah Jaya Abadi. Bahwasanya dari ketiga perusahaan yang telah penulis paparkan di atas telah mencakup semua perusahaan yang berada di Jasa pengangkutan barang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Hasil dari  penelitian lapangan dari ketiga perusahaan tersebut yang telah dilakukan dapat dijadikan alibi yang kuat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai jenis barang dan perhitungan yang diterapkan dengan menggunakan massa dan volume. Dikarenakan setiap suatu barang pastinya terdapat massa dan volume, sehingga nantinya berpengaruh terhadap penentuan ujrahnya sesuai atau tidak. 3.   Teknik pengumpulan data Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. a. Wawancara Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban atas 



17   pertanyaan yang diajukan.27 Teknik pengumpulan data ini dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada pekerja di ketiga CV, pada Jasa pengangkutan barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi tentang Jasa pengiriman barang. 4. Instrumen pengumpulan data Dari beberapa teknik pengumpulan data, peneliti biasa menggunakan instrumen yang beragam dan bervariasi. Namun dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara, penulis menggunakan instrumen yang mungkin dapat mendukung dalam proses penelitian seperti buku, kertas, kamera, alat tulis, alat rekaman dan sebagainya, untuk mendapatkan data dari informan. 5. Langkah-langkah analisis data Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis. Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah editing, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevans dan konsistensi jawaban. Setelah proses editing dilakukan, selanjutnya yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing- masing jawaban dengan kode tertentu. Setelah itu,                                                            27Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 187. 



18   data yang telah diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode deskriptif yang memudahkan untuk dipahami serta validitas yang objektif dan sistematis dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang menjadi objek penelitian.28 
G.  Sistematika Pembahasan Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yaitu:  Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab dua membahas tentang konsep pengertian dan dasar hukum ujrah, syarat-syarat ujrah dan konsekuensinya bagi para pihak pada akad ijarah bil al-
amal, asas-asas penetapan ujrah dalam akad ijarah bil al-amal, pendapat ulama tentang sistem penetapan ujrah, pendapat ulama tentang kelayakan ujrah dan penerapan prinsip-prinsipnya. Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum jasa pengiriman barang di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, penentuan kriteria barang dengan menggunakan timbangan pada jasa pengangkutan barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, perbedaan perhitungan biaya terhadap penetapan ujrah minimum yang ditentukan dengan menggunakan volume dan timbangan, cara perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dalam perspektif 
ujrah pada akad ijarah bil amal. Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran- saran sebagai tahapan akhir dari pembahasan ini.                                                            28Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 56. 



19 BAB DUA 
KONSEP UJRAH DALAM AKAD IJARAH BI AL-AMAL 

A. Pengertian dan Dasar Hukum ujrah 

1. Pengertian ujrah 

Al-ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.1 Berbagai bentuk modifikasi akad ijarah dilakukan untuk mewujudkan kepentingan para pihak. Secara umum, akad ijarah ini dimaknai dalam dua bentuk yaitu sebagai akad sewa-menyewa yang pemanfaatannya terkait dengan penggunaan manfaat dari suatu benda/barang, disebut juga dengan ijarah al-ain, dan dapat juga dikatakan akad ijarah yang dipahami sebagai akad perburuhan atau pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan pihak lain, disebut juga dengan ijarah ad-dzimah.2  
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasa ialah al-

‘iwadh, dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.3 Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya4 atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.5 Para fuqaha memiliki perspektif yang beragam mengenai definisi makna dari ijarah, berikut penulis paparkan diskursus ijarah di kalangan ulama                                                            1Harun Nasroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm 228. 2Ibid, hlm 236. 3Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), hlm 145. 4Ibid, 145. 5Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 247. 



20  mazhab. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.6 Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan disertai imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Ulama Hanabilah mendefinisikan sama dengan Malikiyah.7 Ulama Hanafiyah mendifinisikan ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan yaitu berupa harta. Pendapat dari ulama Hanafiyah sangat simpel, namun memiliki makna yang mencakup seluruh transaksi ijarah. Pada prinsipnya ijarah sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik dari jasa maupun manfaat dari benda.8  Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, 
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.9 Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha di atas maka dapat dipahami bahwa akad ijarah tersebut masih bersifat umum, bisa mencakup sewa-menyewa maupun pengupahan. Karena itu dibuat spesifikasi tentang sewa-menyewa barang yang disebut dengan ijarah bi al-amal, seperti jasa pekerja/buruh bangunan, jasa pengangkutan barang, jasa tukang jahit, jasa buruh pabrik dan lain sebagainya. Ijarah bi al-amal dapat dipahami sebagai suatu akad sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam hal ini pihak pekerja memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan jasa atau                                                            6Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq,Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), hlm 277. 7Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, 
Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan), jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 387. 8Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah 2013), hlm 316. 9Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 136. 



21  pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan tersebut. Akibat dari pemanfaatan jasa tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha.10 Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad 
ijarah bi al-amal adalah suatu imbalan yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, diberikan oleh pengusaha dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Dasar hukum ujrah 

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah, atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Adapun dasar hukum mengenai kebolehan al-ijarah sebagai  berikut: a. Al-Qur’an             Firman Allah dalam QS Al-Zukhruf [43]: 32 yaitu: 
óΟèδ r& tβθ ßϑÅ¡ ø)tƒ |M uΗ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 ß øtwΥ $ oΨôϑ|¡s% ΝæηuΖ÷�t/ öΝåκtJt±ŠÏè ¨Β ’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# 
$ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 $ uΖ÷èsùu‘uρ öΝåκ|Õ÷èt/ s−öθ sù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘yŠ x‹Ï‚ −Gu‹ Ïj9 ΝåκÝÕ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ 
$ wƒ Ì�÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷qu‘uρ y7 În/u‘ ×�ö� yz $ £ϑÏiΒ tβθ ãèyϑøg s† ∩⊂⊄∪   Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan antara mereka dalam penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan                                                            10Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 52. 



22  sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.   Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lain, yaitu dengan cara melakukan akad 
ijarah, karena dengan akad tersebut sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lainnya.11 Adapun dasar hukum yang membolehkan ijarah adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [1]: 233 yaitu: 

ßN≡ t$Î!≡ uθ ø9 $#uρ z÷è ÅÊ ö�ãƒ £ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È÷, s!öθ ym È ÷n=ÏΒ% x. ( ôyϑÏ9 yŠ# u‘r& βr& ¨ΛÉ ãƒ sπtã$ |Ê §�9$# 4 
’ n?tãuρ ÏŠθ ä9 öθpR ùQ $# … ã& s! £ ßγè%ø— Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï.uρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß# ¯=s3è? ë§ø'tΡ āωÎ) $ yγ yè ó™ãρ  

Ÿω §‘!$ ŸÒ è? 8οt$Î!≡ uρ $ yδ Ï$s!uθ Î/ Ÿωuρ ×Šθ ä9öθ tΒ …çµ ©9 ÍνÏ$ s!uθ Î/ 4 ’ n?tãuρ Ï^ Í‘#uθ ø9$# ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 
÷βÎ* sù #yŠ# u‘r& »ω$|Á Ïù  tã <Ú#t� s? $ uΚ åκ÷]ÏiΒ 9‘ ãρ$ t±s?uρ Ÿξ sù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã 3 ÷βÎ)uρ öΝ›?Šu‘r& 

βr& (# þθ ãè ÅÊ÷�tIó¡n@ ö/ ä.y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξ sù yy$uΖã_ ö/ ä3ø‹n=tæ #sŒÎ) ΝçF ôϑ̄=y™ !$ ¨Β Λä ø‹s?#u Å∃ρá�÷èpRùQ $$ Î/ 3 
(#θ à)̈?$#uρ ©!$# (# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# $ oÿÏ3 tβθ è=uΚ ÷ès? ×�� ÅÁ t/ ∩⊄⊂⊂∪   Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.                                                            11Ibid, 250 



23  Allah SWT memberitahukan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun. Allah SWT juga menetapkan bagi laki-laki yang anaknya disusui oleh perempuan lain (selain ibunya) untuk membayar upah. Upah penyusuan ini harus dari harta laki-laki tersebut selama masa yang telah ditentukan.12 Artinya tidaklah menjadi halangan sama sekali apabila menyerahkan penyusuan anak-anak kepada orang lain yang bukan ibunya dengan syarat bahwa apabila telah menyerahkan kepada ibu (pihak lain) maka upah atau biaya yang pantas menurut kebiasaan harus ditunaikan.13 Ayat di atas merupakan dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang  boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Hal ini berlaku umum terhadap sewa-menyewa maupun upah-mengupah dalam bentuk apapun sebagaimana ayat di atas yang menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajibannya membayar upah secara patut.14 Kemudian dalam QS. Al-Qashash [28]: 26dan 27, yang berbunyi: 
ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/r' ¯≈ tƒ çνö� Éfø↔tGó™$# ( āχ Î) u�ö� yz Ç tΒ |Nö� yf ø↔tGó™$# ‘“Èθ s)ø9 $# 

ßÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7ys Å3Ρé& “y‰÷n Î) ¢ tL uΖö/$# È÷ tG≈ yδ #’n? tã βr& 
’ÎΤ t� ã_ù' s? z Í_≈yϑrO 8k yfÏm ( ÷βÎ* sù |Môϑyϑø?r& # \� ô±tã ô Ïϑsù x8Ï‰ΖÏã ( !$tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& 

¨, ä©r& š�ø‹ n=tã 4 þ’ÎΤ ß‰ÉftF y™ βÎ) u !$ x© ª!$# š∅ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(26) Berkatalah Dia (Syu'aib):"Sesungguhnya                                                            12Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, Tafsir Imam Syafi’i (Surah Al-Fatihah-Surah 
Ali Imran), (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm 418. 13Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 136. 14Ibid, hlm 248. 



24  aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.(27) Ayat di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk diperkerjakan dan orang yang dapat dipekerjakan adalah seseorang yang kuat, dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Karena hal itu merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.15 b. Al-Hadis Hadis di bawah ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannnya sebagai berikut:   اهللا عليه وسلم أعطوا ل رسول اهللا صلى قا بن عمراعبد اهللا عن   .Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata:“Telah bersabda Rasulullah   SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)16 Hadis di atas  menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Artinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah atau pembayaran harus segera diberikan kepada musta’jir secepatnya sebelum keringatnya kering. Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik yang berbunyi:                                                            15Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasih jilid 3 Al-Qashas-An-Naas, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 11. 16Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm 392 )رواه إبن ما جة(قه األ جري أجره قبل أن جيف عر 



سلم احتجم و  اهللا عليه ىصل يبلك أن النعن أنس ابن ما  25 من طعام وكلم موالية فخففوا  عنيعطاه صاأو  طيبة حجمه ابو  Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.” (HR. Abd Ar-Razzaq dan Al-Baihaqi).19 Berdasarkan hadits tersebut bahwa imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai, baik dengan melihat atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa pada masa Rasul transaksi akad ijarah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ditentukan, dan ini menjadi salah satu dasar hukum terhadap transaksi ijarah pada masa sekarang. Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama sepakat bahwa ijarah hukumnya boleh.                                                            17Muhammad, Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, (Surabaya: IKPI, 1996), hlm 93. 18Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul al-Mahram (terj.Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458.  19Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist )اق والبيهقيرواه عبد الرز (اجريا فليعلمه اجره تجار من اس Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam,  upah dua sha’ makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalinya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).17 Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul, transaksi akad ijarah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada, dan ini menjadi salah satu dasar hukum terhadap transaksi ijarah pada masa sekarang. Sejalan dengan kandungan hadist di atas, para ulama sepakat bahwa ijarah hukumnya boleh.18  )وأمحد رواه البخاري ومسلم(عنه
Hukum dalam Fikih Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm 491. 



26  c. Ijma’  Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus dibolehkan juga. 20Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariatan ijarah sehingga transaksi akad ijarah ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut merujuk pada dalil-dalil 
qath’i, sehingga umat Islam dibolehkan untuk melakukan transaksi ijarah. 

B.  Rukun dalam Akad Ijarah bil Al-Amal Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu: 
1. ‘Aqid (orang yang berakad) 

‘Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Pihak yang memberikan upah disebut mu’jir, sedangkan pihak yang menerima upah disebut musta’jir. Kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian ijarah disyariatkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.21 
2. Sighat (ijab dan kabul) 

Sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah, dalam sighat ada ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu’jir) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari                                                            20Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid V (Jakarta: Darul Fikir,2011), hlm 386. 21Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.117. 



27  pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh 
mu’jir. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.22Maka dengan demikian akad ijarah akan tidak sah bila ijab dan qabul tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.23 

3. Ujrah (upah) 
Ujrah (upah) yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang menyangkut mengenai ujrah (imbalan) sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: Pertama, upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: “Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). Kedua, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, merupakan contoh ijarah yang tidak memenuhi persyaratan ini karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantar pada praktek riba.24 Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (ijarah ‘ain), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli, karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai                                                            22Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqih,...hlm. 218.  23Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),  hlm.117. 24Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187. 



28  kompensasi layaknya jual beli. Apabila imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta’jir cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan sebagai kompensasi manfaat tertentu dalam bentuk tanggungan..25    Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya perkerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta’jir) sudah menerima kegunaan.26 Menurut mazhab Imam Abu Hanifah upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan menggunakan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.      Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:  a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.27                                                            25Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta : Almahira, cet 1 2010), hlm. 41. 26Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117-118. 27Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 129. 



29  Jadi dari paparan mengenai ujrah di atas, maka ujrah atau imbalan memiliki beberapa syarat diantaranya adalah pertama, sebelum dilaksanakannya akad ijarah, ujrah haruslah diketahui terlebih dahulu disepakati dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Kedua upah dibayarkan setelah suatu perkerjaan telah selesai dilakukan, atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga upah dibayarkan haruslah adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. 
4. Manfaat Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan). Dengan demikian tidak boleh musta’jir menyewakan mu’jir untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.28 

C. Syarat-syarat Ujrah dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Pada Akad 

Ijarah bil al-Amal Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana yang berlaku dalam transaksi pada umumnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:29 1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Artinya, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila maka menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh tidaklah sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balik. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun                                                            28Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid III,... hlm. 366. 29Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 232. 



30  boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.30 2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Maksudnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak dianggap sah. Hal ini berdasarkan pada QS. An-nisa’ [4]: 29, yang berbunyi: 
$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t� s? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθ è=çFø)s? öΝä3|¡ à'Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ 
$ VϑŠÏmu‘ ∩⊄∪  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” 3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Karena apabila manfaat yang menjadi objek al-ijarah tidak jelas, maka akadnya tidak akan  sah. Oleh sebab itu, kejelasan manfaat itu harus diutamakan. Misalnya dalam persoalan penentuan waktu sewa rumah selama sebulan dengan harga sewa Rp. 150.000,-/bulan, maka akad sewa- menyewa rumah ini batal karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulannya dengan harga sewa baru pula. Sedangkan pada sewa rumah yang telah disepakati selama satu tahun, maka akadnya sah karena tidak ada pengulangan akad di dalamnya.31 4. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak adanya kecatatan. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat bahwa tidak                                                            30Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), hlm 279. 31Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm 232. 



31  boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Namun apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering sehingga membawa kemudharatan bagi si penyewa, maka para ulama fiqh sepakat bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya.32 5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalakan oleh syara’. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, sebab objek sewa-menyewa tersebut termasuk maksiat.33 6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang lain yang belum haji untuk menggantikan diri penyewa untuk berhaji. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang menyewa.34 7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil dan hewan tunggangan. Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk menjemur cucian.35 8. Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, ulama sepakat menyatakan bahwa                                                            32Ibid, hlm 233. 33Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 54. 34Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016), hlm 132. 35Ibid, hlm 133. 



32  
khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.36 9. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka al-ijarah seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, sedangkan dari segi kuantitas dan kualitas tidak berbeda. Sewa-menyewa seperti ini tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.37 

D.  Asas-asas Penetapan Ujrah dalam Akad Ijarah bil Al-Amal Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah ujrah. Penetapan ujrah sangat penting dijelaskan untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yaitu pekerja/buruh dan majikan, karena dengan kejelasan mengenai penetapan ujrah maka pekerja tidak akan ragu lagi dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat.38 Sedangkan dalam pengertian lain, asas yaitu prinsip dasar atau fondasi dasar yang menjadi acuan berpikir sesorang dalam bertindak atau mengambil keputusan. Di sini dijelaskan beberapa asas-asas hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau orientasi tentang perjanjian penetapan ujrah. Adapun beberapa asas yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persoalan yang berkaitan dengan 
ujrah dan perjanjian dalam hukum Islam yaitu:39                                                            36Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm 235. 37Ibid, hlm 235. 38Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm 91. 39Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih 
Muamalat, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 83. 



33  1. Asas ibahah  Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya bagian perjanjian penetapan upah pekerja, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus yang melarang mengenai perjanjian tersebut.40 2. Asas kebebabasan (hurriyah) Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam di mana para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak,41 seperti bebas menentukan objek perjanjian dengan pihak mana membuat perjanjian dan bahkan asas ini juga bebas dalam hal penentuan ujrah para pekerja serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Apabila bentuk dan isi perjanjian tersebut telah disepakati, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengharuskan dilaksanakannya segala hak dan kewajibannya.42 3. Asas konsesualisme (ar-rad’iyyah) Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian yang cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.43                                                            40Ibid, hlm 84 41Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana 2007), hlm 31. 42Ibid, hlm 31. 43Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 87. 



34  4. Asas kerelaan (al-ridha) Asas ini  menjelaskan bahwa, dalam Islam setiap ketentuan perjanjian kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik itu tentang ujrah, waktu kerja dan lainnya. Kebijakan ini penting bagi para pihak untuk melindungi pekerja, karena kerelaan pihak terdapat pada kejelasan perjanjian yang telah dibuat. Jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang disepakati maka, hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai sebuah usaha yang dilandasi saling rela antara pihak, karena adanya ketidakjujuran dalam pernyataan.44  5. Asas keadilan (al-adalah) Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial yang merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar sesama manusia.45 Dalam hukum Islam, keadilan ditekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan adil, karena keadilan merupakan salah satu sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.46 Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pengusaha.  6.  Asas kepercayaan (al- amanah) Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing  pihak haruslah beritikad baik dalam melakukan segala perbuatan dengan pihak lainnya.47 Misalnya dalam hal penetapan ujrah pekerja, pihak pengusaha tidak boleh berlaku curang dalam hal pemberian ujrah yang telah dsepakati karena pada saat ini setiap akad wajib                                                            44Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003), hlm 79. 45Ibid, hlm 77. 46Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, Ed. 1, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2007), hlm 92. 47Ibid, hlm 91.  



35  dilaksanakan oleh para pihak pekerja dan pengusaha sesuai dengan kesepakatan mengenai persoalan penetapan ujrah yang diterapkan oleh pihak pengusaha agar terhindar dari tidak ditepatinya perjanjian.  7. Asas persamaan dan kesetaraann (al-musawah) Asas ini menyatakn bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang   sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, para pihak mempunyai kedudukan dan kesetaraan yang sama atau seimbang, artinya kedua belah pihak yang berserikat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan prestasi dari apa yang telah disepakatinya.48  8. Asas kebenaran dan kejujuran (as-siddiq) Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting49 yang harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri dan akan d apat menimbulkan perselisihan di antara para pihak.50  9. Asas tertulis (al-kitabah) Asas ini menyatakan bahwa, setiap perbuatan perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu apabila suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai misalkan perjanjian tentang penetapan upah pekerja pada suatu perusahaan, maka harus adanya jaminannya sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Dengan adanya tulisan, saksi dan                                                            48Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 33. 49Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1979), hlm 58. 50Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 33. 



36  benda jaminan tersebut dapat menjadikan alat bukti  atas perjanjian tersebut.51  10. Asas keseimbangan (at-tawazun fi al-mu’awadhah) Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang menonjol antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak namun, dalam hukum Islam mengenai keseimbangan ini tetap harus ditekankan.52 11. Asas kemaslahatan Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suaut perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.53 12.  Asas ilahiyah (tauhid) Yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit dalah milik-Nya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Oleh karenanya, manusia dalam berakad mesti selalu berada pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Tauhid mesti                                                            51Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 37. 52Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 90. 53Ibid, hlm 90. 



37  menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir meraih ridha Allah.54  
E. Sistem Penetapan Ujrah dalam Islam Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.55 Sistem ujrah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja, yang diatur oleh pihak pengusaha dan pekerja. Dalam Islam, penetapan ujrah/upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari’ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep ujrah/upah yang adil dalam dunia kerja. Oleh karena itu merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam konteks pemberian batasan pada sebuah metode pemberian 
ujrah kepada pekerja. Hal ini bertujuan untuk menentukan suatu kejelasan dari pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh dengan nilai ujrah yang diterimanya sehingga pengusaha tidak serta merta dalam memberikan ujrah kepada pekerja dengan standar yang tidak jelas. Ujrah adalah suatu permasalahan yang mempunyai dampak yang sangat luas dalam hubungan kerja, oleh sebab itu tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.  Karena Islam sudah mengaturnya secara jelas akan tetapi tidak terlalu terperinci mengenai ujrah dengan hukum-hukum yang berlaku dan berhubungan dengan perjanjian kerja yang pengaturan tersebut mencakup tentang penetapan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha.56   Sistem penetapan ujrah dalam Islam diantaranya yaitu: 
1. Ujrah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai.                                                            54Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga 
Keuangan dan Bisnis kontemporer,  (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm 40. 55Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1320. 56Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), hlm 115. 



38  Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan ujrah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Supaya pengusaha terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya ujrah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. Dengan adanya informasi besar 
ujrah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.57  

2. Membayar ujrah sebelum keringatnya kering. Para pengusaha dianjurkan untuk membayarkan ujrah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa ujrah mereka  akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, dalam Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran ujrah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya.58 3. Sistem ujrah/upah berdasarkan waktu. Yaitu sistem pemberian ujrah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang mana waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan perjanjian kerja. Penjelasan masa waktu sangat penting. Oleh karena itu tidak menyebutkan masa waktu akan menimbulkan pertikaian di antara pihak.59 4. Penerimaan besarnya ujrah/upah harus ditetapkan berdasarkan keadilan.                                                             57Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016), hlm 133. 58Rachmat Syafei,  Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm 124. 59Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5,(Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm 391. 



39           Adil dalam pengupahan yaitu tidak saling merugikan di antara kedua belah pihak, baik itu pihak pekerja dan pengusaha/majikan. Pihak majikan/pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya, sehingga kepentingan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha dapat dipertimbangkan secara adil.60 5. Hak pekerja dan pengusaha.          Yaitu di mana dalam perjanjian kerja yang dilakukan,  masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga dapat memperoleh haknya dari kewajiban tersebut. Maka diharapkan para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya dan pengusaha berkewajiban membayar ujrah pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak semena-mena terhadap pekerja.61 
                                                             60Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga 
Keuangan dan Bisnis kontemporer,  (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm 41. 61Ibid, hlm 41. 



40 BAB TIGA 
PERHITUNGAN BIAYA PADA PENGIRIMAN BARANG DI 
TERMINAL MOBIL BARANG KECAMATAN INGIN JAYA, 

ACEH BESAR 

A. Gambaran Umum Terminal Mobil Barang, di Kec. Ingin Jaya, Aceh 
Besar Terminal adalah salah satu simpul transportasi selain dari pada pelabuhan, stasiun kereta api dan bandar udara. Terminal merupakan ujung tombak keberhasilan, ketertiban dan keselamatan operasional angkutan jalan. Terminal Mobil Barang Banda Aceh merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan barang yang beralamat di Meunasah Krueng, Gampong Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, mulai beroperasi pada tahun 2010. Terminal Mobil Barang ini adalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan luas 20.000m2, terdiri dari sebelas gudang, sembilan loket dan dua puluh dua Perusahaan. Dari segi lokasinya, Terminal Mobil Barang berada di kawasan yang cukup strategis, karena terletak di samping jalan menuju Lambaro dan Banda Aceh, sehingga memudahkan para pengguna jasa untuk mencarinya. Di dalam Terminal Mobil Barang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar terdapat sembilan belas perusahaan jasa pengiriman barang yaitu PT. Kantin Kejujuran, PT. Kantin Rakyat, PT. Indo Cemerlang, PT. Bintang Asia Express, PT. Mandiri Perkasa, PT. Anugrah Jaya Abadi, PT. Kumita Sabe, PT. A’AD, PT. Barona Jaya, PT. Aceh Ekspedisi, PT. Fajar Utama, PT. Areka Logistik, PT. Nafakat, PT. Indo Plastik/Telor, PT. Berkat P.V.C, PT. Remako Utama, PT. Bumi Asia, PT Aceh Trasindo yang terakhir PT. Tam Cargo.  



 Gambar. 1. Terminal Mobil Barang  Terminal Mobil Barang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dan juga tugas penyelenggaraan terminal ini merupakan tugas operasional sebagai pelimpahan kewenangan yang melekat pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk pengelolaan penyelenggaraan tdilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersendiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DiBanda Aceh.  Penyelenggaraan terminal mempunyai tugas melaksanakan tugasteknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan terminal. Adapun tugas penyelenggaraan terminal meliputi perencanaan operasional terminal yang terdiri dari penataan fasilitasfasilitas penunjang, pengaturan petugas di terminal, pengaturan parkir kendaraan, penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan, pemungutan pelayanan Terminal Mobil Barang. Sedangkan kegiatan pelaksanaan realisasi kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan perencanaan tersebut di atas. Kegiatan pengawasan terdiri dari inama perusahaan atau papan trayek dan jenisketertiban, keamanan fasilitas umum dan kebersihan Terminal Mobil Barang ini layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi serta menerapkan misi meningkatkan pelayanan, sarana dan 41     merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dan juga tugas penyelenggaraan terminal ini merupakan tugas operasional sebagai pelimpahan kewenangan yang melekat pada Dinas Perhubungan Kota uk pengelolaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersendiri yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota erminal mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan erminal. Adapun tugas penyelenggaraan terminal meliputi perencanaan operasional terminal yang terdiri dari penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, pengaturan petugas di terminal, pengaturan parkir kendaraan, penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan, pemungutan jasa pelayanan Terminal Mobil Barang. Sedangkan kegiatan pelaksanaan realisasi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan perencanaan giatan pengawasan terdiri dari identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan atau papan trayek dan jenis pelayanan, serta memperhatikan ketertiban, keamanan fasilitas umum dan kebersihan di dalam terminal. ini juga mengedepankan visi memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi serta menerapkan misi meningkatkan pelayanan, sarana dan 



42    prasarana angkutan, menciptakan ketertiban serta kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh dan meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.  Terminal Mobil Barang ini merupakan penyedia jasa prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra-moda atau antar-moda trasportasi. Adapun jasa yang ditawarkan yaitu pengiriman barang-barang seperti pakaian, makanan, minuman, alat-alat elektronik, bahan bangunan dan lain sebagainnya. Kemudian dari segi alat transportasinya, menggunakan kendaraan truck, tronton dengan berbagai ukuran dan mobil box. Sedangkan untuk jalur pengiriman yaitu ke seluruh daerah di Indonesia.1 
B. Penentuan Kriteria Barang dengan Menggunakan Takaran Pada 

Terminal Mobil Barang di Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar Terminal Mobil Barang, merupakan penyedia jasa prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang. Dalam terminal itu  terdapat perusahaan yang menjalankan usaha pengiriman barang secara perorangan. Masyarakat cenderung menyukai pengiriman menggunakan ekspedisi ini karena biayanya murah, meskipun harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut sampai. Barang yang dikirimkan pelanggan mempunyai kapasitas yang sangat tanggung dan tidak banyak  jika pelanggan menggunakan untuk menyewa satu kendaraan. Pengiriman dengan ekspedisi darat juga relatif fleksibel. Pada ekspedisi atau jasa pengiriman barang, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan yaitu faktor pertama jenis/kriteria komoditi barang yang akan dikirimkan, kemudian dilakukan penimbangan. Kedua jarak tempuh, merupakan faktor kedua yang menentukan biaya transportasi. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga sopir, biaya                                                            1Hasil wawancara dengan Fahrul, Kasi. Sertifikasi dan Pengujian Sarana di Dinas Perhubungan Banda Aceh, pada tanggal 10 Oktober 2019. 



43    bahan bakar dan minyak serta biaya pemeliharaan kendaraan. Faktor ketiga yaitu tarif/harga yang ditetapkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang akan dikirimkan dan jarak tempuh yang dituju.  Secara umum jenis-jenis barang yang dapat dikirimkan biasanya meliputi barang-barang elektronik, bahan bangunan, makanan, pakaian, bahan sembako, buku, kasur, meja, kursi, dan lemari. Penentuan kriteria barang-barang yang akan dikirimkan pada unit usaha jasa pengiriman barang biasanya menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan satuan volume atau satuan berat. Bahwasanya perhitungan berdasarkan satuan volume adalah perhitungan barang yang ringan/kecil akan tetapi banyak memakan tempat maka menggunakan hitungan volume. Yaitu barang tersebut diukur berapa panjang, lebar, dan tingginya. Sedangkan satuan berat, sesungguhnya adalah berat yang diperoleh dari hasil penimbangan, lazimnya di Indonesia menggunakan satuan kilogram (kg). Jadi setelah itu baru dapat ditentukan kriteria barang-barang yang dihitung menggunakan satuan volume dan satuan berat.2 Pada Terminal Mobil Barang yang berlokasi di Gampong Santan Kec. Ingin Jaya Aceh Besar, terdapat sembilan belas perusahaan. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis mengambil tiga perusahaan yaitu PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo. Dari segi penentuan kriteria barang yang diterapkan pada ketiga perusahaan di atas bahwasanya ditentukan dari berbagai aspek. Adapun dari segi prosedur perhitungan, setiap pengguna jasa yang ingin mengirimkan barangnya, hal pertama yang dilakukan adalah mengukur dimensi dari barang kiriman yaitu panjang, lebar dan tinggi menggunakan satuan centimeter (cm). Tahap selanjutnya barang kiriman dilakukan penimbangan berat dengan menggunakan timbangan. Kemudian setelah  pihak perusahaan melakukan perbandingan antara berat dan volumenya,                                                            2Hasil wawancara dengan Tarmizi, Bagian Retribusi di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 oktober 2019. 



44    dengan tujuan untuk melihat dari perhitungan dengan dua cara di atas mana yang lebih besar biaya pengirimannya maka itu yang akan diperhitungkan.3 Penentuan kriteria barang-barang yang akan dilakukan pengiriman oleh pihak perusahaan yaitu khususnya PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo,  tidak hanya dilakukan dengan tahapan prosedur penentuan kriteria barang dengan perhitungan menggunakan satuan volume dan satuan berat saja Bahwasanya hasil dari tahapan prosedur penentuan kriteria barang-barang  dengan menggunakan perhitungan satuan volume dan berat, yang dilakukan pengiriman oleh PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo. Maka jenis-jenis barang  yang dikirimkan yaitu bahan bangunan seperti besi, semen, keramik, bahan sembako seperti gula, beras dan makanan,minuman, barang elektronik seperti kulkas, televisi dan mesin cuci, kipas angin, air conditioner (AC) selanjutnya meja, kursi, buku-buku, pakaian, matras. Dengan demikian dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwasanya dengan penentuan kriteria barang-barang yang dikirimkan pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo yaitu semua jenis barang dapat dikirimkan oleh pihak perusahaan, seperti jenis-jenis barang yang dipaparkan di atas. 
C. Perbedaan Perhitungan Biaya Terhadap Penetapan Ujrah Minimum 

yang Ditentukan dengan menggunakan Volume dan Timbangan Biaya merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pihak konsumen untuk bisa memiliki produk atau jasa.  Seperti diketahui bahwa biaya menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli suatu produk atau jasa. Secara sederhana dalam bidang bisnis, definisi biaya adalah sebuah                                                            3Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 



45    bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan atas suatu produk dan jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat dari tindakannya memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi biaya merupakan pertimbangan dalam menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Selain itu juga keuntungan atau laba yang akan didapatkan pengusaha atas penjualan produk atau jasanya menjadi aspek penting bagi pengusaha agar tetap dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan baik di kemudian hari.4 Dalam dunia bisnis biaya memiliki fungsi dan peranan penting bagi perekonomian, bahwasanya biaya sebuah produk atau jasa mempengaruhi sewa lahan, upah dan laba. Sedangkan konsumen mempertimbangkan biaya berdasarkan citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai dan kualitas. Terakhir bagi perusahaan, biaya mempengaruhi posisi bersaing dan bangsa pasar perusahaan, serta biaya berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan.5 Dinas Perhubungan Banda Aceh yang bertugas sebagai penyelenggara terminal,  secara khusus tidak mengatur berapa biaya ataupun ujrah minimum yang dikenakan pada jasa pengiriman. Dikarenakan setiap perusahaan memiliki kebijakannya tersendiri mengenai biaya yang dikenakan terhadap konsumen. Tugas pengelolaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh UPTD tersendiri yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh, dan juga pihak UPTD tidak mengatur secara khusus mengenai biaya atau 
ujrah minimum, tetapi masih dalam persetujuan dan pengawasan Dinas Perhubungan.6   Untuk meningkatkan usaha para anggota serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibentuklah sebuah organisasi angkutan darat                                                            4Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga 
Keuangan dan Bisnis kontemporer,  (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm 1 5Ibid, hlm 7 6Hasil wawancara dengan Fahrul,Kasi Sertifikasi dan Pengujian Sarana di Dinas Perhubungan Banda Aceh, pada tanggal 10 Oktober 2019. 



46    (ORGANDA). ORGANDA adalah satu-satunya wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor di jalan yang mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran roda perekonomian bangsa. ORGANDA sebagai organisasi yang bersifat independen. Oleh karena itu saran atau masukan mengenai masalah biaya atau ujrah minimum yang ditetapkan oleh anggota, disampaikan oleh ORGANDA kepada Dinas Perhubungan atau Pemerintah, agar tidak terjadi perbedaan dalam penentuan tarif biaya dalam jasa pengiriman barang.7 Demikian juga untuk perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi), masing-masing memiliki biaya pengiriman tertentu sesuai dengan kota tujuannya. Semakin jauh jaraknya maka akan semakin banyak biaya yang dikenakan oleh pihak perusahaan.   Dikarenakan biaya pengiriman merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan dan menjadi salah satu pertimbangan utama ketika akan membeli suatu jasa oleh pihak konsumen. Pada PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. Bintang Asia Express mengenai biaya pengiriman dan jarak tempuhnya bahwasanya dikenakan perkilogramnya yaitu  Rp. 300,- untuk tujuan pengiriman barang Medan- Banda Aceh-Sabang.8 Pada PT. TAM Cargo, untuk penentuan biaya pengiriman dan jarak tempuhnya yaitu dikenakan oleh pihak perusahaan untuk tujuan pulau Sumatera kisaran dari harga Rp. 3000- 10.000,- perkilogramnya sedangkan Jawa, Bali dan Lombok dikenakan harga kisaran Rp. 10.000- 17.000,- perkilogramnya.9 Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, khususnya pada PT Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi terlepas dari ketentuan prosedur penentuan kriteria barang yang dihitung dengan menggunakan satuan volume dan satuan berat, dikarenakan                                                            7Hasil wawancara dengan Tarmizi, Bagian Retribusi di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 oktober 2019. 8Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.  9Hasil wawancara dengan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.  



47    sudah terbiasa dengan pengiriman barang-barang sehingga pihak perusahaan tidak melakukan perhitungan menggunakan tahapan prosedur seperti pada paparan sebelumnya. Oleh sebab itu pihak perusahaan langsung menetapkan kriteria barang-barang yang dihitung dengan satuan volume dan berat.   Terkecuali untuk barang-barang baru yang belum dilakukan perhitungan sebelumnya. Maka dilakukan tahapan perhitungan dengan satuan berat dan volumetrik.10 Adapun sistem perhitungan biaya dengan satuan berat pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo, yaitu berdasarkan berat paket barang hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Semakin berat paket barang maka biaya pengiriman akan makin besar. Misalkan biaya kirim untuk jarak Medan-Banda Aceh Rp. 300,-/kg dan berat paket yang dikirim seberat 30 kg, maka biaya kirim yang harus dibayarkan adalah 30 kali (x) Rp. 300,- yaitu sebesar Rp. 9.000,00.11 Sedangkan untuk sistem perhitungan satuan volumetrik pada pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo, adalah berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila kondisi barang kecil dan ringan akan tetapi banyak memakan tempat, maka menggunakan perhitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan menggunakan rumus: Panjang(cm) x Lebar(cm) x Tinggi(cm) : 4000. Contohnya 50cm x 60cm x 80cm : 4000 = 60kg biaya yang akan dikenakan oleh perusahaan adalah 60kg x Rp. 300,- tarif/kg kota tujuannya = Rp. 18.000,00. Dibagi 4000 dikarenakan sudah ketentuan untuk angkutan darat dan juga atas persetujuan ORGANDA.12                                                            10Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 11Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 12Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 



48    Pada setiap perusahaan ekspedisi darat, untuk memudahkan proses pengiriman barang ke setiap kota tujuan di seluruh indonesia. Bahwasanya setiap perusahaan mempunyai kendaraan yang digunakan untuk mengangkut paket barang yang akan dikirim. Berikut mobil-mobil truck dan box yang digunakan pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo:13   Gambar. 2. Mobil truck 4 roda   Gambar. 3. Mobil truck 10 roda                                                            13Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 



49     Gambar. 4. Mobil box   Gambar. 5. Mobil truck 6 roda Kendaraan untuk mengangkut barang-barang yang dipakai oleh ketiga perusahaan di atas, dari segi ukuran mobil yang dipakai dalam melakukan pengiriman barang-barang yaitu mobil 10 roda interkuler/tronton/sejenisnya dengan muatan yang ditampung mencapai 25 ton. Untuk ukuran barang volume yaitu sekitar 200cm x 250cm x 280cm dan jumlah berat yang ditetapkan 14,031 kg ke atas. Mobil 6 roda seperti engkel dengan muatan yang dapat ditampung mencapai 8 ton. Untuk ukuran barang volume sekitar 150cm x 200cm x 261cm dan jumlah berat yang ditetapkan 8.000 s/d 14,030 kg. Sedangkan mobil 4 roda dengan muatan yang ditampung 5 ton saja. Untuk ukuran barang volume sekitar 100cm x 200m x 250cm dan berat yang ditetapkan 5,150 kg. Oleh sebab itu pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan penentuan kriteria barang harus juga disesuaikan dengan spesifikasi mobil-mobil di atas, baik itu dari segi paket 



50    barang-barang yang dihitung dengan volumetrik dan berat seperti tertera di atas yang sesuai dengan muatan setiap mobil- mobilnya.14  Sedangkan untuk biaya operasional sekali keberangkatan pengiriman barang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, menggunakan kendaraan diatas baik itu dari segi biaya minyak mobil, biaya makan dan penginapan supir. Sedangkan untuk biaya gaji supir, bongkar barang dan apabila terjadi kerusakan mobil maka itu tidak termasuk dalam biaya operasional. Misalnya akan dilakukan pengiriman barang jarak tempuh Medan-Banda Aceh dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan Rp. 2.500.000,- yang mana biaya tersebut belum gaji supir. Sedangkan untuk gaji supir pergi dan pulang yaitu Rp. 3.300.000,-  serta nantinya untuk biaya bongkar barang di Terminal Mobil Barang dikenakan 13% dari total jumlah perhitungan biaya barang.15 Maka dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwasanya dari ketiga perusahaan PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi menerapkan cara yang sama, yaitu dari segi tahapan prosedur perhitungan biaya terhadap penetapan ujrahnya dengan menggunakan satuan berat (kg) dan volumetrik. Selanjutnya untuk masalah perbedaan dari ketiga perusahaan, yaitu dari segi ongkos kirim barang serta jarak tempuhnya. Pada PT. Bintang Asia Express dan PT. Anugerah Jaya Abadi menetapkan ongkos kirim barang sama Rp. 300,-perkilogramnya dikarenakan pelayanan tujuan pengiriman barangnya dari Medan-Banda Aceh. Pada PT. TAM Cargo menetapkan ongkos kirim pulau Sumatera kisaran dari harga Rp. 3000- 10.000,- perkilogramnya sedangkan Jawa, Bali dan Lombok dikenakan harga kisaran Rp. 10.000- 17.000,- perkilogramnya.                                                            14Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 15Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.  



51    D. Perhitungan Biaya Terhadap Pengiriman Barang Dalam Perspektif  
Ujrah Pada Akad Ijarah bil Al-Amal Pada pembahasan sebelumnya di atas pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, mengenai perhitungan biaya terhadap penetapan ujrah yang ditentukan dengan menggunakan timbangan (berat) yaitu berdasarkan berat paket barang hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Semakin berat paket barang maka biaya pengiriman akan makin besar. Contohnya biaya kirim untuk jarak Medan-Banda Aceh Rp. 300,-/kg dan berat paket yang dikirim seberat 30 kg, maka biaya kirim yang harus dibayarkan adalah 30 kali (x) Rp. 300,- yaitu sebesar Rp. 9.000,00.16 Sedangkan penentuan dengan menggunakan satuan volume yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan menggunakan rumus: Panjang(cm) x Lebar(cm) x Tinggi(cm) : 4000. Contohnya 50cm x 60cm x 80cm : 4000 = 60kg biaya pengiriman yang akan dikenakan oleh perusahaan adalah 60kg x Rp. 300,- tarif/kg kota tujuannya = Rp. 18.000,00. Dibagi 4000 dikarenakan sudah ketentuan untuk angkutan darat dan juga atas persetujuan ORGANDA.17  Maka dari paparan perhitungan biaya di atas, apabila penulis kaitkan dengan perspektif ujrah pada akad ijarah bil al-amal. Bahwasanya Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong- menolong antara makhluk hidup satu dengan lainnya.Allah SWT mengatur semua perbuatan makhluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya. Dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam koridor-koridor hukum islam. Kegiatan sosial seperti tolong-menolong antara manusia satu dengan lainnya, salah satunya dalam  aspek bermuamalah.                                                            16Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 17Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018. 



52    Ujrah menurut fiqh muamalah yaitu dikenal dengan istilah al-ijarah. Secara umum lafadz ijarah mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imabalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. 
Ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah bil al-amal dan ijarah bil al-

manfaah.18 Yang menjadi titik fokus penulis disini adalah ijarah bil al-amal. 
Ijarah bil al-amal seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan transaksi upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa. Dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari paparan tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep 
ujrah pada akad ijarah bil al-amal dengan perhitungan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Keterkaitan konsep ujrah pada akad ijarah bil al-amal dengan biaya pada pada pengiriman barang di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi. Yaitu dalam praktek pengupahannya, yang mana upah diberikan atas jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah mengirim paket barang ke kota tujuannya. Dalam menetapkan ujrah/upah yang sesuai dengan konsep ujrah pada akad ijarah bil al-amal maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya yaitu ujrah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Serta ujrah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Bahwasanya pihak perusahaan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa biaya yang akan dibayarkan oleh pihak pengguna jasa. Pada Hadis di atas  menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Sudah ada penetapan                                                            18Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 5,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm 145. 



53    ujrah antara pihak perusahaan dan pihak pengguna jasa sebelum dilakukannya pengiriman paket barang, yaitu dari tahapan prosedur perhitungan biaya dengan menggunakan satuan berat dan volumetrik. Kemudian ujrah dibayarkan sebelum keringatnya kering. Persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Hadis di bawah ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannnya sebagai berikut:   رواه إبن ما جة(أعطوا األ جري أجره قبل أن جيف عرقه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بن عمراعن عبد اهللا( Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata:“Telah bersabda Rasulullah   SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)19 Hadis di atas  menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia. Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan. Pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi dalam praktekya upah dibayarkan sebelum dilakukannya pengiriman barang ke kota tujuannya. Selanjutnya penetapan ujrah berdasarkan keadilan. Membahas mengenai 
ujrah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian antara dua pihak, yang diatur oleh pihak pengusaha dan pengguna jasa. Dalam Islam, penetapan 
ujrah/upah yang adil bagi seseorang harus sesuai kehendak syari’ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep ujrah/upah yang adil dalam dunia kerja. Oleh karena itu penetapan nilai ujrah merupakan                                                            19Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm 392.  



54    sebuah aturan yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam kontek pemberian batasan pada sebuah metode pemberian ujrah. Adil dalam pengupahan yaitu tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak, baik itu pihak pengguna jasa dan pengusaha.20 Pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi dalam pelaksanaannnya terkait penetapan besaran biaya pengiriman oleh pihak perusahaan dan pembayaran upah oleh pihak pengguna jasa tidak adanya permasalahan. Dikarenakan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan baik itu dari segi penetapan ujrahnya.   Terakhir kelayakan ujrah harus diberikan secara layak dan adil menurut standar pekerjaan yang dilakukan pekerja dalam bekerja. Karena semua permasalahan tersebut bukanlah hal mudah untuk dilakukan personalia dalam mengatur struktur ujrah yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, karena dalam ujrah melekat berbagai kepentingan yang kadang-kadang justru berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga kadang kala pekerja sangat menginginkan ujrah yang dibayarkan dengan jumlah ujrah yang  tinggi karena untuk menutup kemungkinan keperluan hidupnya dengan skala secara layak. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dengan menggunakan tahapan perhitungan berat dan volumetrik terhadap pengiriman barang pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, telah sesuai dengan ujrah pada akad ijarah bil al-amal.                                                            20Abdul Mannan,Teori dan Praktek Ekonomi Islam,(Yogyakarta,DanaBhakti Wakaf,1995), hlm 115. 



55  BAB EMPAT 
PENUTUP 

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari uraian bab-bab sebelumnya 

yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan 

masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan 

dalam sub bab di bawah ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada  

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penentuan kriteria barang-barang  dengan menggunakan perhitungan 

satuan volume dan berat dilakukan pengiriman oleh PT. Bintang Asia 

Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo. Perhitungan 

dengan satuan volume terdiri dari barang-barang seperti barang 

elektronik seperti kulkas, televisi dan mesin cuci, kipas angin, air 

conditioner (AC), makanan selanjutnya meja, kursi, buku-buku, pakaian, 

matras. Sedangkan perhitungan berat (kg) terdiri dari jenis-jenis barang 

yaitu bahan bangunan seperti besi, semen, keramik, bahan sembako 

seperti gula, beras dan minuman. 

2. Perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah minimum pada PT. Bintang 

Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi 

menerapkan cara yang sama, yaitu dari segi tahapan prosedur 

perhitungan biaya dengan menggunakan satuan berat dan volumetrik.  

Perhitungan berat (kg) berdasarkan berat paket barang hasil 

penimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu: berat paket 

barang (kg) x tarif/kg ke kota tujuannya. Sedangkan perhitungan 

volumetrik berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila 

kondisi barang kecil dan ringan akan tetapi banyak memakan tempat, 

maka menggunakan perhitungan volume. Yaitu dengan menggunakan 



56   rumus: Panjang(cm) x Lebar(cm) x Tinggi(cm) : 4000 =......kg x tarif/kg 

ke kota tujuannya. Dibagi 4000 dikarenakan sudah ketentuan untuk 

angkutan darat dan juga atas persetujuan ORGANDA. 

3. Perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dengan menggunakan 

tahapan perhitungan berat dan volumetrik terhadap pengiriman barang 

pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya 

Abadi, telah sesuai dengan perspektif  ujrah pada akad ijarah bil al-amal. 
B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis perhitungan biaya pada 

pengiriman barang di Terminal Mobil Barang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh 

Besar. ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepada perusahaan khususnya PT. Bintang Asia Express, PT. TAM 

Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, sebaikya perlu adanya pengaturan 

yang lebih spesifik terkait penentuan kriteria barang-barang bagaimana, 

yang dihitung menggunakan satuan volume dan berat. Sehingga pihak 

pengguna jasa pengiriman barang lebih puas dan nyaman dalam 

melakukan pengiriman barang. 

2. Bagi perusahaan juga hendaknya menggunakan pengaturan yang lebih 

spesifik dan transparansi terkait cara perhitungan biaya pengiriman 

dengan menggunakan satuan berat dan volumetrik. Sehingga pengguna 

jasa pengiriman barang tidak bingung dan berprasangka salah mengenai 

cara perhitungan yang diterapkan perusahaan. 

3. Bagi pengguna jasa pengiriman barang, apabila ada hal-hal yang kurang 

berkenaan khususnya terkait masalah perhitungan biaya dengan 

menggunakan volume dan berat serta ongkos kirim pengiriman barang 

maka sebaiknya langsung dibicarakan dengan pihak perusahaan agar 

lebih jelas. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Dimana alamat Terminal Mobil barang? 

2. Kapan didirikan Terminal Mobil Barang? 

3. Berapa luas lokasi Terminal Mobil Barang? 

4. Berapa perusahaan yang  ada pada Terminal Mobil Barang? 

5. Terminal Mobil Barang dibawah kewenangan siapa? 

6. Bagaimana penentuan kriteria barang dengan menggunakan volume dam 

timbangan? 

7. Kenapa barang tersebut dihitung dengan timbangan? 

8. Kenapa barang tersebut dihitung dengan volume? 

9. Barang jenis apa saja yang dihitung menggunakan timbangan? 

10. Barang jenis apa saja yang dihitung menggunakan volume? 

11. Apa peran ORGANDA pada jasa ekspedisi? 

12. Bagaimana perhitungan biaya yang ditentukan dengan menggunakan 

timbangan? 

13. Apa saja contoh pengiriman barang yang dihitung dengan timbangan 

pada perusahaan? 

14. Bagaimana perhitungan biaya yang ditentukan dengan menggunakan 

volume? 

15. Apakah rumus untuk menghitung volume pada setiap perusahaan 

berbeda? 

16. Apa saja contoh pengiriman barang yang dihitung dengan volume pada 

perusahaan?  

17. Kenapa dilakukan cara perhitungan seperti itu untuk menghitung 

volume? 

18. Berapa biaya kirim ke satu wilayah yang ditetapkan perusahaan 

perkilogramnya? 

19. Apakah ada perbedaan biaya kirim perkilogram pada setiap perusahaan? 



 

 

20. Trayek pada setiap perusahaan mencakupi wilayah apa saja? Apakah 

setiap perusahaan berbeda-beda? 

21. Apakah pengguna jasa merasa puas dengan perhitungan biaya 

pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan? 

22. Apa alat transportasi yang dipakai saat pengiriman barang ? 

23. Berapa muatan yang dapat ditampung oleh setiap mobil truck? 

24. Biaya operasional perusahaan meliputi apa saja? 

25. Apakah gaji supir masuk dalam biaya operasional perusahaan? 
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