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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menguraikan masalah tentang keterlambatan pemberian 

upah pekerja pada home industry konveksi Nabila Collection (studi kasus di 

Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal), maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa pelaksanaan pemberian 

upah pekerja di home industri konveksi Nabila Collection adalah 

pemberian upah yang dilakukan dengan sistem borongan. Upah tersebut 

jauh dari upah yang telah ditentukan oleh pemerintah atau upah minimum 

Kabupaten/Kota (UMK), tentu saja upah yang diberikan pemilik konveksi/ 

pengupah sangatlah kurang bagi para pekerja karena, UMK yang 

ditentukan pemerintah telah diperhitungkan dengan kebutuhan hidup 

masyarakat di kota tersebut.  

2. Ditinjau dari hukum Islam menunjukan bahwa. keterlambatanpemberian 

upah oleh pemilik home industri konveksi Nabila Collection terhadap 

pekerjanya adalah sah. karena, dalam penangguhannya pemilik home 

industri konveksi Nabila Collection telah membicarakan kepada pekerja 

dan adanya kesepakatan atau keridhoan dari kedua belah pihak. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang didapat, Adapun saran-saran yang penulis 

sampaikan: 

1. Dalam tata kelola usaha, pemilik home industri konveksi Nabila 

Collection harusnya membuat laporan keuangan agar dapat mengontrol 

pemasukan dan pengeluaran dalam usahanya. 

2. Memperluas pemasaran agar tercapai target yang diinginkan. 
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3. Penulis menyarankan agar pelaksanaan pemberian upah pekerja 

disesuaikan dengan akad dan ketentuan hukum Islam agar tidak adanya 

pihak yang terzolimi dalam praktik tersebut. 

 

C. Penutup 

Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Pekerja Pada Home 

Industri Konveksi Nabila Collection (Studi Kasus Di Desa Trompo 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”.Dengan selesainya penulisan skripsi 

ini, penulis mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT 

atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.Semoga kaya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca.Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat 

membangun senantiasa penulis harapkan.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semuanya. 


