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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan penafsiran pada judul 

skripsi ini, maka terlebih dahulu akan ditegaskan arti masing-masing kata dalam 

judul yang dimaksud sehingga menjadi jelas. 

1. Peran pemerintah 

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang.
1
 Sementara 

dalam kaitannya dengan pemerintah, kata peran diartikan sebagai tindakan 

yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemerintah dalam mensikapi suatu 

keadaan yang terjadi di dalam negara. 

2. Upah 

Upah didefinisikan sebagai hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  

dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai imbalan dari  pengusaha  atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  

menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2
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3. Pekerja informal 

Pekerja informal diartikan sebagai penduduk angkatan kerja yang 

bekerja pada sektor informal. Adapun sektor informal itu sendiri dapat 

diartikan sebagai sektor kegiatan ekonomi yang mempunyai ciri sebagai 

berikut: jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh 

individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, 

tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga 

keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah 

yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal.
3
 

Pekerja informal yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah pekerja 

bangunan, yaitu pekerja yang bekerja membangun bangunan baik itu rumah 

hunian, rumah toko, tempat ibadah, dan bangunan-bangunan lainnya. 

4. Perspektif ekonomi Islam 

Perspektif ekonomi Islam diartikan sebagai pandangan dari sudut 

ekonomi Islam mengenai suatu permasalahan. Pengertian perspektif 

ekonomi Islam di dalam skripsi ini diartikan sebagai pandangan dari sudut 

ekonomi Islam tentang peran pemerintah dalam penentuan upah pekerja 

pada sektor informal. 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Penelitian mengenai peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sudah 

banyak dilakukan, namun penilitian tersebut lebih banyak membahas 

bidang ketenagakerjaan di sektor formal, sedangkan untuk sektor informal 

masih sedikit penelitian yang membahasnya. 

2. Sektor informal memiliki peranan penting bagi perekonomian di negara 

berkembang seperti di Indonesia, baik itu karena peranannya sebagai 

penyerap angkatan kerja terbesar, juga sebagai katup pengaman masalah 

ketenagakerjaan lainnya. Meski memiliki peranan yang amat penting, 

sektor informal masih sedikit mendapat perhatian dari pemerintah baik itu 

dalam bentuk kebijakan maupun peraturan-peraturan. Oleh karena 

minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor informal tersebut, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut, khususnya 

jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Menurut ilmu ekonomi Islam, pemerintah mempunyai peran penting dalam 

perekonomian. Para ulama dan pakar  ekonomi Islam sepanjang sejarah telah 

membahas peran penting pemerintah dalam perekonomian, Menurut  para 

ulama,  dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas 

untuk melaksanakan peran penting tersebut, dengan syarat bahwa hal itu 

dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil 
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sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang 

sebenarnya.
4
 

Meskipun Islam memberikan peran kepada pemerintah secara luas, hal itu 

tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. 

Peranan pemerintah dalam mekanisme pasar dan dalam perekonomian secara 

umum telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 25 yang 

berbunyi : 

                      

                        

                   

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama 

mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya 

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya 

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 

Maha Perkasa.”(Al-Hadid: 25)
5
 

Dalam ayat itu, penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan 

menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), 

                                                             
4
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(Perspektif Islam), diakses dari http://www.agustiantocentre.com/ pada 23 Juli 2015  
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yang dalam ayat tersebut disebutkan dengan besi. Dengan demikian, pemerintah 

hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan 

keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. 
6
  

Pemerintah merupakan salah satu dari tiga sokoguru sistem ekonomi Islam 

bersama-sama dengan iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. 

Fungsi pemerintah adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum 

dan sistem jaminan sosial.
7
 

Peranan ekonomi yang aktif oleh pemerintah merupakan segi yang tidak 

bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Bentuk peran aktif pemerintah 

diantaranya penyediaan modal untuk kepentingan sosial serta penataan jaminan 

sosial, menciptakan kemantapan (stabilitas) nilai mata uang, selain usaha 

penghapusan kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian 

kesempatan kerja yang penuh  serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
8
 

Selain beberapa peran aktif di atas, intervensi pemerintah dalam bidang 

ketenagakerjaan juga menjadi salah satu bentuk peran aktif negara dalam dunia 

perekonomian. Penyediaan lapangan pekerjaan serta perlindungan hak-hak 

tenaga kerja merupakan contoh peran aktif pemerintah dalam bidang 

ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 27 bahwa: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

                                                             
6
Muhammad Al-Mubarak, Nizham al-Islam Al-Iqtishadi, Beirut, Dar al-Fikri, 1972, hlm. 
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7
Ibid., hlm. 160 

8
M. Umer Chapra, Toward A Just Monetary System, Edisi Indonesia, Menuju System 

Moneter yang Adil, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 6-19. 
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maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak 

tenaga kerja.” 

Tenaga kerja sebagai salah satu pemilik faktor produksi yang menawarkan 

jasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses 

produksi. Jasa yang diberikan tenaga kerja dalam bentuk pengolahan barang 

mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan pemilik usaha patutlah diberi 

balas jasa. Upah sebagai bentuk balas jasa pengusaha terhadap pekerja, 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan para pekerja sebagai sarana untuk 

meningkatkan kesejahteraan, karena tinggi rendahnya upah akan berpengaruh 

langsung terhadap kelangsungan hidup para pekerja. 

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan 

kerja yang berupa uang atau barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa 

diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. 

Upah dapat diartikan juga sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik yang 

disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. 
9
 

Upah merupakan komponen penting dalam pelaksanaan hubungan kerja 

yang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. 

Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak 

lain, sehingga upah yang diterima harus sebanding dengan kontribusi yang 

diberikan  pekerja untuk memproduksi barang atau jasa tertentu.  

                                                             
9
Sukirno,  Sadono.  2002.  Ekonomi  Pembangunan  Proses  Masalah  dan  Dasar  

Kebijaksanaan, UI-Press, Jakarta, hlm. 353 
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Dalam menentukan tingkat upah, pengusaha dan pekerja memiliki dua 

kepentingan yang bertolak belakang. Bagi pengusaha, upah merupakan bentuk 

biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan dan akan berdampak pada 

keuntungan yang diterima. Sedangkan bagi pekerja, upah merupakan sumber 

pendapatan, sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan upah. Dua 

kepentingan yang bertolak belakang tersebut, sering memunculkan  perselisihan 

antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu untuk mencapai kesepakatan 

dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi pemerintah sangat 

diperlukan. Pertama, agar dapat menguatkan posisi pekerja dimata  pengusaha. 

Kedua, sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja, disaat posisi tawar 

pekerja sangat rendah. Ketiga, menyeimbangkan posisi pekerja dan pengusaha 

dalam suatu hubungan industrial.
10

  

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial 

adalah dalam penetapan tingkat upah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan 

upah minimum. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah 

sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada 

pekerja yang  paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, bahwa upah 

minimum dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah 

untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah di setiap perusahaan 

                                                             
10

Anis, Zumala. “Memperbaiki Kesejahteraan Buruh Melalui Kebijakan Upah Minimum”, 

diakses dari https://www.academia.edu , diakses pada 1 January 2016 
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agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga 

kebutuhan hidup layak.
11

 

Kebijakan upah minimum di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 

awal tahun 1970an.
12

 Meskipun sudah memiliki sejarah yang cukup panjang, 

implementasi dari kebijakan upah minimum ini tidak begitu efektif pada awal-

awal pelaksanaan. Dalam periode tersebut upah minimum ditetapkan jauh 

berada dibawah tingkat keseimbangan upah menunjukkan bahwa upah 

minimum tidak mengikat bagi sebagian besar pekerja. Upah minimum di 

Indonesia relatif tidak dipaksakan dan digunakan hanya sebagai tujuan yang 

bersifat simbolis.
13

 

Kebijakan upah minimum mulai digunakan sebagai instrumen yang penting 

bagi kebijakan pasar tenaga kerja oleh pemerintah Indonesia pada akhir tahun 

1980an. Hal ini berawal dari adanya tekanan internasional sehubungan dengan 

pelanggaran terhadap standar kerja Internasional di Indonesia pada saat itu, 

secara khusus pada sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor.
14

 

Berdasarkan peraturan pemerintah, pemerintah daerah pada tingkat propinsi 

menetapkan upah minimum untuk setiap wilayah daerahnya, sedangkan 

kota/kabupaten memiliki pilihan untuk mengikuti atau menetapkan upah 

minimum diatas tingkat upah minimum propinsi tetapi tidak berada di bawah 
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Anis, Zumala. “Memperbaiki Kesejahteraan Buruh Melalui Kebijakan Upah Minimum”, 

diakses dari https://www.academia.edu , diakses pada 1 January 2016 
12

Rama, M. The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia, 

Industrial and Labor Relations Review, 54(4), 2001, hlm 864-881. 
13

Sugiyarto, Guntur and Endriga, Benjamin A. Do Minimum Wages Reduce Employment 

and Training, Asian Development Bank, Manila 2008, hlm. 8 
14

Rama, M. The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia, 

Industrial and Labor Relations Review, 54(4), 2001, hlm 864-881. 
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upah minimum propinsi (UMP). Pada pelaksanaannya, penetapan upah 

minimum ini cukup bervariasi antar propinsi. Beberapa propinsi seperti DKI 

Jakarta dan banyak propinsi di luar Jawa tetap menggunakan UMP untuk upah 

minimum daerahnya. Di sisi yang lain beberapa propinsi seperti Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali memilih untuk memiliki upah minimum 

pada tingkat kota/kabupaten.
15

 

Dalam peraturan pemerintah sebenarnya seluruh pekerja yang bekerja dan 

menerima upah termasuk didalam yang dilindungi kebijakan upah minimum. 

Namun pada kenyataannya, kebijakan upah minimum kebanyakan hanya 

berlaku untuk pekerja tetap bulanan di usaha-usaha menengah dan besar. Survei 

SMERU menunjukkan bahwa masih banyak sekali pekerja lepas harian dan 

pekerja borongan yang tidak dilindungi oleh kebijakan upah minimum.
16

 Selain 

itu, kebijakan upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja sektor formal, 

sedangkan pekerja di Indonesia lebih dari 60% nya adalah pekerja pada sektor 

informal. Sehingga tentunya selain kesejahteraan pekerja pada sektor formal 

dibutuhkan sebuah kebijakan yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. Ditambah lagi dengan teori dual sektor yang menyatakan bahwa 

kenaikan upah minimum dapat menggeser atau memindah pekerja dari sektor 

formal ke sektor informal. 

Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak 

teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar 

                                                             
15

Manning, C., “Labor Policy and Employment Creation: An Emerging Crisis?”. PEG-

USAID, Technical Report, 2003. 
16

SMERU, Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung, Technical Report, 

2003. 
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(unregistered).
17

 Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit 

usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, 

teknologi sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas 

tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang relatif lebih rendah 

dibandingkan sektor informal. 

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang 

berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor 

informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal 

tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan 

penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor 

informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Terkadang sektor 

informal justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang 

dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal.
18

  

Sektor informal sering dianggap sebagai respons tehadap kemiskinan di 

negara berkembang karena pekerja sektor informal merupakan sebagian besar 

dari golongan penduduk miskin Indonesia. Ketidakseimbangan penawaran dan 

permintaan tenaga kerja juga dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya 

sektor informal. Tatkala lapangan kerja di sektor formal terbatas  dan negara 

tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya, sektor informal pun 

                                                             
17

Widodo, Peran Sektor Informal di Indonesia. Pada Diskusi yang Digelar Pusat Studi 

Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) dengan topic Sektor Informal di Yogyakarta pada 7 

Maret 2005. Diakses dari http://www.ugm.ac.id/ pada 10 Januari 2016   
18

BAPPENAS, Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral: Peran Sektor Informal Sebagai 

Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, 2009, hlm 2 

http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=322
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mulai tumbuh dengan suburnya, bahkan perkembangannya melesat melebihi 

sektor formal. 

Sektor informal juga dipandang mandiri karena ketergantungannya 

terhadap faktor-faktor lain sangatlah kecil. Contoh dari kemandirian tersebut 

diantaranya adalah masih kokohnya sektor informal ketika negara diterpa krisis. 

Tatkala sektor formal banyak yang tidak dapat bertahan ketika terjadinya krisis 

karena selama ini bergantung pada banyaknya subsidi, sektor informal justru 

dapat bertahan. 

Meski keberadaan sektor informal telah banyak memberi keuntungan bagi 

pengusaha dan negara, namun hal itu tidak dirasakan oleh pekerja pada sektor 

tersebut. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya 

memberi tempat pada sektor formal sehingga hal-hal yang menyangkut relasi 

pekerja dan pengusaha sudah terjangkau dalam konsep hubungan industrial 

serta memiliki mekanisme kontrol yang jelas, karena sudah ada regulasinya. Di 

sektor infromal tidak ada mekanisme kontrol relasi pekerja dan pengusaha 

karena tidak ada regulasi yang mengatur.
19

 

Selain dari segi hubungan industrial dan mekanisme kontrol, minimnya 

peran pemerintah di sektor informal juga sangat terlihat dari segi pengupahan. 

Intervensi pemerintah di bidang ketenagakerjaan dari segi pengupahan dalam 

bentuk kebijakan upah minimum hanya menyentuh sektor formal saja. Ketika 

pemerintah menaikkan tingkat upah minimum, sektor formal akan segera 

                                                             
19

Hernawan, Ali, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Negara 

Berkembang, diakses dari http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html pada 23 Juli 2015 

http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html
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mengimplementasikan kebijakan tersebut karena ada ketentuan tentang 

pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mengimplementasikannya. Lain halnya 

pada sektor informal, kenaikan tingkat upah minimum tidak akan langsung 

terimplementasikan, salah satu penyebabnya adalah karena mayoritas bidang 

usaha pada sektor informal adalah bidang usaha berskala kecil dan tidak 

membutuhkan ijin usaha dari pemerintah untuk menjalankannya, sehingga 

aturan pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut akan 

sulit untuk dilakukan. 

Dibalik peran penting pemerintah dalam perekonomian negara, dengan 

kekuasaannya untuk membuat peraturan dan kebijakan, pemerintah pun 

memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Tanggung jawab tersebut adalah 

untuk menerapkan prinsip keadilan di setiap peraturan dan kebijakan yang 

dibuatnya, serta menjamin bahwa peraturan dan kebijakan tersebut tersentuh 

oleh setiap rakyatnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih 

dalam tentang peran pemerintah di bidang perekonomian khususnya bidang 

pengupahan pekerja sektor informal. Kemudian melihat apakah peran 

pemerintah tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ekonomi Islam 

tentukan mengenai peran pemerintah dalam bidang perekonomian. 

Desa Hajimena merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten 

Lampung Selatan, dimana penduduk desa tersebut memiliki profesi atau 

pekerjaan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pekerja bangunan. 

Penduduk desa Hajimena yang bekerja sebagai pekerja bangunan terbilang 

banyak, yakni berjumlah 118 orang.  
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Pendapatan atau upah pekerja bangunan di desa Hajimena biasanya 

dibayarkan dengan sistem upah harian, dengan satu hari kerja akan 

mendapatkan upah dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya antara si 

pemberi kerja dan pekerja tersebut dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai jika 

jangka waktu pekerjaan tersebut kurang dari seminggu, dan atau dibayarkan 

setiap hari Sabtu jika pekerjaan tersebut memiliki jangka waktu yang lama. 

Besar upah yang pekerja bangunan terima sangat bervariasi, yakni antara 

Rp.50.000 sampai Rp.130.000, tergantung kesepakatan antara pekerja bangunan 

dengan yang memberi pekerjaan. Berbedanya besar upah yang diterima antara 

pekerja bangunan disebabkan tidak adanya aturan yang pasti tentang besaran 

upah pekerja bangunan.  

Upah terendah yang pekerja bangunan terima, yakni Rp.50.000 untuk satu 

hari kerja, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih 

jika pekerja bangunan yang mendapat upah dengan nominal tersebut telah 

berkeluarga, upah dengan nominal tersebut amatlah kurang bahkan untuk 

sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun pada 

kenyataannya, masih ada pekerja bangunan di desa Hajimena yang mendapat 

upah dengan nominal tersebut.   

Upah terendah yang pekerja terima agar mampu memenuhi kebutuhan 

hidup layak adalah Rp.69.000, nominal upah harian ini merupakan keputusan 

Gubernur Lampung mengenai ketentuan upah minimum untuk Kabupaten 
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Lampung Selatan tahun.
20

 Bila melihat pada upah pekerja bangunan di desa 

Hajimena, masih ada pekerja bangunan yang mendapat upah dengan jumlah di 

bawah dari ketentuan upah yang pemerintah tetapkan, dengan kata lain, masih 

ada pekerja bangunan di desa Hajimena yang belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup secara layak. Selain tidak terpenuhinya kebutuhan hidup akibat 

kecilnya upah yang diterima, pekerja bangunan yang telah berkeluarga dan 

memiliki anak juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak 

mereka, sehingga banyak anak-anak pekerja bangunan yang tidak mampu untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai peran pemerintah dalam menentukan upah yang diterima 

pekerja pada sektor informal, yang dalam hal ini adalah pekerja bangunan, serta 

menganalisa apakah peran pemerintah tersebut sudah sesuai dengan perspektif 

ekonomi Islam mengenai peran pemerintah. Untuk itu penulis akan mencoba 

melakukan penelitian dan akan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah 

skripsi dengan mengangkat judul penelitian: “PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN UPAH 

PEKERJA INFORMAL (Studi pada Pekerja Bangunan di Desa Hajimena 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. 

 

 

                                                             
20

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/626/III.05/HK/2015 Tentang Penetapan Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan,  upah minimum Kabupaten Lampung Selatan 

tahun 2016 adalah berjumlah Rp.1.800.500 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada latar belakang masalah di 

atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam Penentuan Upah Pekerja Bangunan 

di Desa hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peran Pemerintah 

dalam Penentuan Upah Pekerja Bangunan di Desa hajimena Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan?  

E. Tujuan Penelitian 

Dipilihnya masalah peran pemerintah pada sektor informal sebagai tema 

penelitian proposal ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peran pemerintah dalam penentuan upah pekerja bangunan di 

Desa hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  

2. Mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang peran pemerintah dalam 

penentuan upah pekerja bangunan di Desa hajimena Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian pada 

kondisi yang alamiah (natural setting). Proses penelitian pada metode 

kualitatif ini lebih bersifat seni (kurang terpola), serta data yang dihasilkan 
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dari penelitian dengan metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan.
21

 

Pada penelitian di skripsi ini, peneliti mencatat masalah yang muncul 

secara seksama terkait objek yang diteliti, yaitu peran pemerintah dalam 

penentuan upah pekerja informal, untuk kemudian hasilnya dideskripsikan 

sesuai dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah para pekerja bangunan di desa 

Hajimena, kecamatan Natar, Lampung Selatan.  

 

 

3. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek yang diteliti dalam sebuah 

penelitian. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentuyang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

ditarik kesimpulannya.
22

 Pendapat mengenai populasi ini menjadi acuan 

bagi penulis untuk menentikan populasi. Adapun populasi yang menjadi 

objek penelitian pada skripsi ini adalah pekerja bangunan di desa Hajimena. 

 

 

                                                             
21

Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2011, hlm.13 
22

Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2011, h.80 
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4. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti dalam 

sebuah penelitian, sebagaimana pendapat Sugiyono bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi.
23

 

Sedangkan untuk jumlah sampel yang diambil, sebagaimana pendapat 

Arikunto, bahwa apabila subjek/objek penelitian kurang dari seratus maka 

lebih baik populasi tersebut diambil semua, tetapi jika populasi tersebut 

lebih dari seratus maka dapat diambil sampel berjumlah antara 10%-15% 

atau 15%-25%.
24

 

Keseluruhan pekerja banguna di desa Hajimena berjumlah 118 orang, 

berdasarkan pendapat Arikunto diatas, dikarenakan jumlah populasi yang 

lebih dari seratus maka peneliti mengambil sampel berjumlah 20 orang 

pekerja bangunan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui tiga alat 

pengumpul data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebelum 

dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan ketiga alat pengumpul 

data tersebut, terlebih dahulu akan dibuat dua instrumen penelitian yang 

masing-masing akan mengungkap: pertama, peran pemerintah dalam 

penentuan upah pekerja; dan kedua, penentuan upah bagi pekerja bangunan.  

Selanjutnya ketiga alat pengumpul data tersebut dikembangkan secara 

simultan dan saling menopang sehingga tergambar jelas dua peta data yang 

                                                             
23

Ibid., hlm.81 
24

Arikunto, S., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, 

h.112 
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berdasarkan kedua instrumen penelitian tadi. Adapun prosedur 

pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi langsung 

melalui observasi dan wawancara, serta komunikasi tidak langsung melalui 

dokumentasi. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis secara 

kualitatif menggunakan metode analisis kualitatif naturalistik, yakni dengan 

cara menjelaskan dan menafsirkan secara rasional, objektif dan konsisten 

dengan tujuan dan masalah penelitian. Keakuratan data yang diperoleh akan 

diuji dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi 

dengan data yang diperoleh melalui wawancara terkait masalah yang 

diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang telah 

diperoleh, yaitu:  

a. Reduksi Data 

Pada langkah ini proses yang dilakukan adalah menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan memindahkan 

data mentah yang diperoleh terkait masalah yang diteliti, untuk 

kemudian hasilnya dirangkum guna menemukan data penting yang 

dapat mengungkap permasalahan yang diteliti.
25

 

b. Penyajian Data 

Yaitu langkah menampilkan data yang diperoleh dari hasil reduksi 

data yang telah dilakukan sebelumnya, untuk kemudian data dihimpun 

                                                             
25

Suto, H.B., Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, 

Surakarta: Sebelas Maret Universitas Press, 2002, h. 193 
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dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah yang diteliti, sehingga 

menjadi suatu penjelasan yang bermakna.
26

  

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Langkah ini dilakukan secara simultan dengan reduksi data dan 

penyajian data. Pada langkah ini, yang dilakukan adalah 

mensinkronkan data dengan teori yang ada. Data yang diperoleh 

diverifikasi dengan data yang lain sehingga ditemukan satu 

kesepahaman tentang suatu objek yang diobservasi. Untuk 

mendapatkan keakurasian data, maka dilakukan pengujian data silang 

(triangulasi).  

Sedangkan untuk penarikan kesimpulan, parameter yang dijadikan 

acuan adalah apabila semua data yang diamati telah sesuai dengan 

kerangka umum observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka 

dapat dinilai sangat baik. Namun jika ternyata dari data yang diamati 

hanya sebagian besar (bukan semua data) yang sesuai dengan kerangka 

observasi maupun wawancara, maka dapat dinilai baik. 
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Maman Rachman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Semarang: IKIP Semarang 

Press, 1999, h. 210 


