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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas secara lebih lanjut 

dalam karya tulis ini, maka Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian 

bab-bab terdahulu, yang penulis arahkan untuk menjawab pokok-pokok 

permasalahan yang telah terangkai dari bab pertama. 

Adapun kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah 

sebagai berikut : 

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan perjanjian kerjanya yang sudah disepakati kedua belah pihak 

antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima 

upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian 

kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

2. Bahwa dalam praktek perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT 

Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dilihat dari Hukum Islam 

menggunakan akad Ijaratul ajir yang bersifat ijaratul ‘Amal yaitu bekerja 

dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada 

pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. 
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3. Berdasarkan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanan perjanjian kerja 

antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, sudah 

sesuai dengan Hukum Islam tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan 

rukun yang telah ditetapkan oleh fiqh.  

B. Saran 

Kinerja PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ini telah cukup 

membantu pengangguran yang ada di Indonesia dan khususnya di Kendal, 

tapi sebaiknya PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dan lebih 

memperhatikan hak-hak TKI yang sering kali diabaikan dengan lebih 

memperbaiki dalam sistem pelaksanaan perjanjian kerja dengan TKI, karena 

merupakan suatu kewajiban dengan mendatangkan kemaslahatan umat serta 

menghilangkan kemadharatan dan juga dapat menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. 

C. Penutup 

Dengan segala bentuk rahmat dan pertolongan Allah SWT serta atas 

bimbingan dan dorongan dari pihak yang terkait, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai pada akhir pembahasan. Maka 

kiranya hanya rasa syukur atas segala nikmatNya, kemudian bukan hal yang 

berlebihan, apabila penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam- 

dalamnya serta penghargaan setinggi-tingginya pada para pihak yang berbuat 

banyak demi kesuksesan penulis. 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar akan segala kekurangan 

yang ada. Namun semua itu bukanlah penulis yang dimaksudkan, 

melainkan keterbatasan kemampuan serta daya nalar penulis belaka. Maka 

sekiranya dijumpai hal itu para pihak memberikan tanggapan itulah jua 

harapan penulis. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga 

jerih payah penulis selama penyusunan skripsi ini membuahkan manfaat 

bagi semua. Amiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


