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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

Dari paparan di atas terkait dengan sistem upah mengupah buruh panggul, 

buruh panggul tidak hanya melayani para pedagang saja. Akan tetapi buruh 

panggul juga melayani para pembeli di Pasar Ngemplak jika pembeli membawa 

barang terlalu banyak dan meyuruh para buruh panggul ini. Hanya saja untuk 

penjual ketika membawa barang dagangan  tidak sedikit seakan-akan diharuskan 

untuk menggunakan jasa buruh panggul. Dan untuk pembeli tidak ada pemaksaan 

untuk memanfaatkan jasa buruh panggul, jadi tergantung permintaan.  

Terkait dengan sistem pengupahan, cara yang digunakan adalah dengan 

sistem borongan. Jadi setelah uang terkumpul, uang akan dibagikan kepada buruh 

panggul secara adil. Hampir setiap harinya buruh panggul berhasil 

mengumpulkan uang kurang lebih Rp 1.000.000,00 dan setiap orangnya 

mendapatkan upah sebesar Rp 35.000,00 sampai Rp 60.000,00 setiap harinya, 

tetapi hal seperti itu tidak seta merta mereka dapat setiap harinya karena 

tergantung pada banyak sedikitnya mereka para penguna jasa dalam hal ini 

pedagang dan pembeli.  
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Jumlah uang yang dibayarkan pedagang kepada buruh panggul, serta waktu 

pembayaran pedagang kepada buruh panggul atas jasa yang diberikan harus 

disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan 

supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diatara kedua belah pihak. 

Sehingga perselisihan yang dulu pernah terjadi antara kedua belah pihak tidak 

terulang kembali. 

Sistem upah mengupah yang diterapkan oleh buruh panggul tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun menggunakan sistem borongan, 

pembagian upah terhadap buruh panggul diterapkan secara adil.  

B. Saran-Saran 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang al ujrah 

atau tentang perihal upah mengupah.  

2. Bagi Buruh 

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi 

pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh panggul. 

3. Bagi pihak UPTD 

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai wacana untuk melakukan 

penyuluhan terhadap para buruh khususnya buruh  pangul yang berada di 

Pasar Ngemplak Tulungagung. 


