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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran penelitian dan agar terhindar dari kekeliruan 

dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu kiranya judul 

skripsi ini dijelaskan dan dipertegas. Dengan penegasan ini diharapkan tidak 

akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang penulis gunakan.Adapun judul skripsi ini, yaitu : ANALISIS 

PENETAPAN BESARAN UPAH DALAMMENINGKATKAN KINERJA 

KARYAWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOI ISLAM ( Studi 

Pada PT Silva Inhutani Lampung, Mesuji), Serta untuk memberikan 

penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

secara singkat istilah yang terdapat pada proposal ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis adalah evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang 

dibahas, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi 

menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani 

lebih mudah.1 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2010),h.92 
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2. Upah adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan.2 

3. Meningkatkan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, 

kegiatan, dan sebagainya).3 

4. Kinerja adalah pencapaian    atas tujuan    organisasi    yang    dapat    

terbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas,   

dapat   diandalkan atau   hal-hal   lain   yang   dapat   diinginkan 

organisasi.4 

5. Perspektifadalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang 

suatu hal.5 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-

Qur’an dan As-sunnah.6 

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini 

adalah penelitian secara ilmiah tentang Analisis Penetapan Besaran Upah 

Terhadap Kinerja Karyawan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam 

 
2Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 118 
3Penyusunan Kamus pusat pengembangan dan pengembangan bahasa edisi ketiga, “Kamus 

Besar Bahasa Indonesia”,(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2002), h.1180 
4Suprihati, “Analisis Fkator-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sarijati 

Sragen”, Jurna. paradigma volume 12, No 01 Februari_Juli 2014, hal 3 
5Yusuf Qhardawai, Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon, 1408H/1998 

terjemahan Didin Hafifudin, h.1. 
  6Sumar’in, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11. 
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hal ini penulis meneliti pada sebuah perusahaan PT Silva Inhutani Lampung, 

Mesuji. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

  Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara Objektif 

a. Ingin melihat bagaimana penetapan besaran upah terhadap kinerja 

karyawan disebuah perusahaan PT Silva Inhutani Lampung, Mesuji. 

b. Ingin melihat sejauh mana penetapan besaran upah dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja pada perusahaan PT 

Silva Inhutani Lampung, Mesuji. 

2. Secara Subjektif 

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan ilmu pengetahuan yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dalam Bisnis Islam Jurusan Ekonomi 

Syariah serta tersedianya litelatur ataupun sumber lainya seperti jurnal, 

artikel dan data yang diperlukan untuk penunjang reverensi kajian dan 

data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 

b. Lokasi penelitian yang sangat terjangkau dari segi transportasi dan 

pihak karyawan,asisten dan manajer juga memperbolehkan dalam 

proses penelitian. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Dalam era perdagangan bebas menyebabkan persaingan yang sangat ketat 

di segala bidang. Ancaman persaingan internasional, kondisis ekonomi yang 

tidak menentu dan semakin panasnya suhu politik yang berakibat bagi 

kestabilan Negara.Hal tersebut merupakan faktor eksternal yang menyebabkan 

perusahaan mencari tenaga kerja secara selektif untuk dapat dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien.Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang 

sangat besar dan jumlah tenaga kerja yang sangan banyak, hal ini menjadi 

masalah yang perlu dihadapi. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) 

pada tahun 2019 Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk 266,79 juta jiwa. 

Dengan jumlah penduduk yang tinggi, tetapi daya dukung ekonomi yang 

terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas yang rendah, dan 

kinerja yang masih rendah inilah yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan 

di Indonesia hingga saat ini. Produktivitas tenaga kerja merupakan sampai 

sejauh mana manusia, atau angkatan kerja (tenaga kerja) dipergunakan dengan 

baik dalam suatu proses produksi untuk memperoleh output yang diinginkan. 

Dengan demikian dibutuhkan tenaga kerja professional supaya perusahaan 

dapat melakukan kegiatan secara maksimal meskipun peralatan modern sudah 

tersedia. 

Kemudian sejak negara ini didirikan, bangsa indonesia telah menyadari 

bahwa pekerja merupakan kebutuhan hak asasi warga negara sebagaimana 
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diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 UUD 1945 yang 

menyatatakan: tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagikemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 yang 

berkaitandengan ketenagakerjaan juga disebutkan dalam pasal 28D ayat (2) 

UUD 1945. 7 Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk 

memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang dibidang 

ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. Sesuai dengan 

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl : 90:8 

                                    

                      

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An_Nahl : 90) 

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan kerjasama atau 

apapun dengan orang lain haruslah dilakukan dengan adil sehingga tidak terjadi 

yang namanya perselisihan dan permusuhan. 

Setiap individu memerlukan pekerjaan yang mampu menghasilkan manfaat 

yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam cara yang 

dilakukan manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerja adalah 

 
7Yeni Rosdianti, Hak Pekerja Dan Jaminan Sosial Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan 

Internasional, Komnas Ham, Jakarta, 2011, h.3 
8Az-Zikra, Terjemah dan Tafsir Al Qur’an, (Bandung,: Angkasa, 2004),h.1142. 
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setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain.9 

 Aspek teknis bidang pengupahan tidak hanya sebatas bagaimana 

perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi juga menyangkut 

bagaimana proses upah ditetapkan. Sementara itu, dilihat dari aspek ekonomis, 

bahwa pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara mikro 

maupun secara makro yang secara operasional kemudian mempertimbangkan 

bagai-mana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga 

bagaimana terhadap peningkatan kinerja karyawan di lapangan, dan di tingkat 

perusahaan kemudian diterjemahkan bagaimana penetapan upah dalam suatu 

perusahaan dirancang, sehingga kebijakan kenaikan upah minimum tetap dapat 

mendorong produktivitas kerja pekerja dan tidak terlalu membebani cashflow 

perusahaan. Kemudian dilihat dari aspek hukum, bidang pengupahan meliputi 

proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan, dan 

pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Secara 

hukum kesemua ini harus dipahami dasar dan falsafahnya, kemudian dipadukan 

dengan aspek lain, yaitu aspek teknis dan aspek ekonomis.10 

 Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan 

kerja, jika berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing 

yang berbeda. Pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna 

 
9Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan 
10Charda S, Ujang, “Model Kebijakan Pemerintah Industri Dalam Sistem Pengupahan”, Jurnal 

Wawasan Hukum, Vol, No.1, Februari 2016, Fakultas Hukum, Universitas Subang. hal 2 
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memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya yang secara psikologis 

upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Di lain pihak, perusahaan 

melihat upah sebagai salah satu biaya produksi, dan sementara itu pemerintah 

melihat upah adalah untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang 

layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja, dan 

meningkatkan daya beli masyarakat. 

Berbagai kepentingan yang berbeda tersebut, pemahaman penetapan 

pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan 

pengertian dan penafsiran terutama antara pekerja dan perusahaan.Hal ini salah 

satunya dimaksudkan agar terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan 

pekerja harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, non fisik, dan sosial yang 

meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, 

jaminan hari tua, dan rekreasi.Untuk itu, kebijakan pengupahan juga harus 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.11 

 Dalam dunia ketenagakerjaan, kebijakan yang kurang adil, kurang wajar, 

dan tidak profesional terhadap pengupahan dapat menimbulkan instabilitas 

lingkungan kerja yang berujung pada konflik hubungan industrial antara 

pekerja dengan pengusaha. Sebaliknya, kebijakan yang adil, wajar, dan 

profesional terhadap pengupahan akan meningkatkan motivasi dan kinerja 

 
11 Izzaty, Rafika, Sari,”Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi 

dan Kebijakan Publik,Vol.4 No.2,Desember 2013, h.132 
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karyawan, selanjutnya akan meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga 

mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan 

perusahaan.12 

 Sumber daya manusia atau sering disebut dengan tenaga kerja memiliki 

peranan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan.Karena berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan sangat 

tergantung pada kinerja atau produktivitas karyawannya.Hubungan antara 

karyawan dan perusahaan adalah hubungan yang saling bergantung dan saling 

menguntungkan kedua belah pihak.Karena perusahaan membutuhkan karyawan 

sedangkan karyawan membutuhkan perusahaan untuk pemenuhan 

kebutuhannya.13 

 Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena 

tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.14 Pemberian upah yang adil dan setimpal 

akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para karyawan akan 

menjadi lebih baik dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan 

perusahaan. 

Dalam memberikan upah kepada karyawan harus ditetapkan dengan cara 

yang paling tepat tanpa harus menindas pihak perusahaan atau pihak karyawan. 

 
12Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 161. 
13 Muhammad Akbar, Pengaruh Gaji dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT 

Informedia Nusantara Di Bandung, (Skripsi: Universitas Pasudan, 2018) 
14Heidjrahman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, (Yogyakarta:BPFE,2010),h. 14 
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Setiap pihak harus memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka 

tanpa adanya ketidak adilan diantara mereka. Selain itu dalam pelaksanaan 

pemberian upah juga diperlukan adanya persertujuan dan perjanjian kerja baik 

secara lisan maupun tertulis antara karyawan dan majikan secara jujur dan adil. 

Diperlukan akad ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian 

hari karena akad tersebut merupakan alat pengikat kedua belah pihak. 

 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merilis jumlah usaha dan 

perusahaan di Provinsi Lampung menempati posisi kedua terbesar di Sumatera 

setelah Sumatera Utara. Menurut data hasil Sensus Ekonomi BPS 2016, jumlah 

usaha dan perusahaan di Lampung naik 15,75% atau 783.286 usaha 

dibandingkan Sensus Ekonomi (SE) 2006 sebesar 632.620 usaha. “Sedangkan 

jumlah perusahaan di Sumatera Utara mencapai 23,7% dan proporsi terkecil 

diduduki Bangka Belitung dengan total 2,56%,” kata Kepala BPS Lampung 

Yeane Irmaningrum S, pada sosialisasi hasil pendaftaran usaha/perusahaan 

Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), di Hotel Novotel, Bandarlampung, Selasa 

(24/5/2017). 

PT Silva Inhutani Lampung adalah sebuah perusahaan perkebunan karet 

yang berada diKabupaten Mesuji dengan luas lahan di Register 45 mencapai 

42.762 ha, PT Silva Inhutani Lampung masuk dalam Gapkindo (Gabungan 

Perusahaan Karet Indonesia).Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan 

meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia 

sebagai salah satu produk ekspor yang penting di Indonesia.Anggota Gapkindo 
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terdiri dari perkebunan karet (milik negara, swasta nasional maupun asing-

modal), prosesor, eksportir, pedagang (broker, dealer) dan perwakilan pembeli. 

Pada Juli 2018 total jumlah anggota sebanyak 168 perusahaan.15 

  Bedasarkan observasi yang saya lakukan pada PT Silva Inhutani Lampung 

Karyawan akan mendapatkan upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang 

berbeda beda, tergantung lama bekerja diperusahaan tersebut. Ada dua 

golongan upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan kepada setiap 

karyawannya. Golongan pertama karyawan mendapatkan upah 2800.000 dan 

golongan kedua karyawan mendapatkan upah sebesar 2200.000. Dengan upah 

sebesar tersebut setiap karyawan memiliki target pendaptan getah karet setiap 

harinya, tergantung luas wilayah atau areal yang diawasinya. Tentunya upah 

yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan 

tersebut, namun banyak karyawan yang tidak dapat meningkatkan kinerja pada 

perusahaan tersebut. 

 Perusahaan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan 

karyawan agar loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga tinggi.Perusahaan 

sebaiknya juga perlu mengetahui latar belakang penyebab penurunnya kinerja 

karyawan, salah satunya adalah masalah upah karyawan, dalam pemberian 

upah, perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan.Dalam 

pemberian upah perlu diperhatikan apakah upah tersebut telah mencukupi 

 
15 GabunganKaretIndonesia(Gapkindo),”online,tersediadi:http://gapkindo.org/id/cabang/93-

lampung/336-pt-silva-inhutani-lampung (4 Februari 2020) 

http://gapkindo.org/id/cabang/93-lampung/336-pt-silva-inhutani-lampung%20(4
http://gapkindo.org/id/cabang/93-lampung/336-pt-silva-inhutani-lampung%20(4
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kebutuhan minimal, selain itu faktor upah dan lingkungan kerja ikut 

mempengaruhi baik tidaknya kinerja karyawan.16 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan karena, terlihat bahwa dalam 

pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja 

dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Apabila perusahaan  memberi 

upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam 

memberikan upah, pengusaha atau perusahaan harus mempertimbangkan upah 

pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya 

sendiri maupun pihak pekerja.  

Dengan demikian peneliti ingin meneliti dengan permasalahan tersebut dengan 

judul “ANALISIS PENETAPAN BESARAN UPAH DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada PT Silva Inhutani Lampung, 

Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji)” 

 

D.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis 

menetapkan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Karyawan yang telah ditetapkan besaran upah oleh PT Silva Inhutani 

Lampung. 

 
16 Lilik khoiriyah”pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan”(Surakarta,skripsi,2009), h. 56 
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2. Penetapan besaran upah terhadap kinerja karyawan pada PT Silva Inhutani 

Lampung. 

 

E.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai 

dengan tujuan yang hendak di capai, maka perlu adanya perumusan masalah 

yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penetapan besaran upah dalam meningkatkan kinerja karyawan 

pada PT Silva Inhutani Lampung, Mesuji? 

2. Bagaimana penetapan besaran upah dalam meningkatkan kinerja karyawan 

di PT Silva Inhutani Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu 

yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan 

dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penetapan besaran upah dalam meningkatkan kinerja 

karyawan pada PT Silva Inhutani Lampung. 

2. Untuk mengetahuipenetapan besaran upah dalam meningkatkan kinerja 

karyawan ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 
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G.  Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi  Islam serta dapat dijadikan 

pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-

konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai tentang 

penetapan besaran upah terhadap kinerja karyawan diperusahaan.Serta 

membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang 

sesungguhnya terjadi. 

b. Perusahaan dan Karyawan 

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana penetapan 

besaran upah yang sesuai dengan kinerja karyawan. 

2) Agar perusahaan dan karyawan saling diuntungkan dan tidak ada 

yang dirugikan . 
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c. Bagi Pembaca 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap bagaimana 

penetapan besaran upah yang sesuai dengan kinerja karyawan PT Silva 

Inhutani Lampung. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan 

untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat. Di sini penulis terjun langsung 

ke lapangan untuk meneliti Penetapan Besarann Upah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Silva Inhutani Lampung, 

Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. 

b. Riset Kepustakaan 

Riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di 

ruang perpustakaan, yaitu berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.17 

 

 
17Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 32 
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c. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang yang menghasilkan data-data deskriptif 

yang berwujud uraian dengan kata atau kaliamat baik tertulis maupun 

lisan dari orang yang berprilaku yang diamati. 18  Dalam kaitan 

penelitian ini, penulis terjun langsung untuk mendapatkan data-data 

baik berupa tulisan, dokumen ataupun data yang berupa lisan dengan 

cara merinci kalimat-kalimat yang diperoleh dari responden. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti.Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti 

dan dapat pula berasal dari lapangan.19 Data primer dalam penelitian 

ini adalah semua data yang diperoleh dari responden baik berupa 

tanggapan maupun pernyataan.Hal ini sebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu data primer bersifat lebih terperinci dari pada data 

sekunder.Dalam hal ini, data primer diperoleh dari lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu di PT Silva Inhutani Lampung, Kecamatan 

 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek, Reneka Cipta, 

Yogyakarta, 1993. h. 56 
19Moh Pabundu Tika, metodologi riset bisnis, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 57 
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Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang berkenaan dengan penetapan 

besaran upah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang 

asli.Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan 

maupun pihak lainnya.20 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obekl/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 21 Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh 

karyawan yang ada di PT Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji 

Timur, Kabupaten Mesuji. 

b. Sampel 

Sampel yang diambil dalam populasi ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling.Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

 
20Moh Pabundu Tika, metodologi riset bisnis, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 58 
21Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D), ( 

Bandung : Alfabeta, 2012 ), h. 117   
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tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial 

yang diteliti.22Misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui 

tentang apa yang ingin diketahui penulis sehingga akan memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian seperti pimpinan perusahaan para 

karyawan PT Silva Inhutani. Banyaknya sampel yang akan diambil 

pada penelitian ini adalah sebanyak 15 orang karyawan, diantaranya 

adalah Sidal Winarto, Anjas Manihuruk, Yudi, Disun, Agus Prayitno 

,Tukijo, Sahmi, Sarwono, Chandra, Sujarwo, Aris, Rohmansyah, 

Hasim, Eko Susanto, Siswanto. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewe).Interview dilakukan langsung dengan informan, yaitu orang-

orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi 

pekerja.Informasi itu terdiri dari karyawan.Agar wawancara dapat lebih 

 
22Sugiyono ,metode penelitian kuantutatif kualitatif dan r&d, (bandung: alfabeta, Cet. 16, 

2012), h. 218 
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terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan pedoman wawancara yang harus 

dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di 

lapangan.Interview ini di tunjukkan kepada pemilik kebun dan 

pekerja.Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik 

kebun dan pekerja. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses prengamatan dan ingatan. 23 Selain itu, 

Observasi juga di maksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan 

kenyataan yang ada, sejauh yang dapat di lihat serta untuk melihat 

langsung kenyataan yang tidak bisa diangkat melalui wawacara. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan 

lain sebagainya. 24 Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan 

data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan 

keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang 

lebih objektif dan jelas. 

 

 
23Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:alfabeta, 2012), h. 203 
24 suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu praktek, (Jakarta: PT. Asli Mahasatya 2006) h. 

148 
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d. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang 

dimengerti.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif. 25 Analisis kualitatif adalah penelitian yang 

datanya di nyatakan tanpa menggunakan teknik statistic. Analisis kualitatif 

dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Hal ini dilakukan dengan 

cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari 

karyawan PT Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, 

Kabupaten Mesuji berkaitan dengan upah dalam meningkatkan kinerja 

ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sehingga mendapatkan keadaan dan 

praktik yang berlangsung dalam menigkat kinerja tersebut kemudian 

mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir deduktif, 

yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa 

yang umum tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

khusus. 

 

 
25 Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosada Karay, 2011), h. 3   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Besaran Upah Secara Umum 

1. Definisi Upah 

Hasibuan mengemukakan sebagai berikut: “Upah adalah balas jasa yang 

dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang 

disepakati membayarnya.” 26  Upah dan gaji adalah jumlah uang yang 

dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka.Upah diberikan berdasarkan 

waktu kerja.Sebagai contoh, jika pekerjaan anda memberikan uang $10 per jam, 

itulah upah anda.27 

Upah adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang 

diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena 

prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah sebagai berikut:  

a. upah yang diterima tepat waktu. 

b. upah yang diterima sesuai dengan lama kerja 

c. upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.28 

 
26M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.122 
27Ronald J. Ebert, Pengantar Bisnis, Edisi Ketujuh, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2015, 

h. 329 
28Amin Zaenullah dkk, Pengaruh Upah, Kemampuan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja 

Pekerja Pelaksanaan Bekisting Pada Pekerjaan Beton, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 6 Nomor 02, 

2012, h. 128 
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Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional: Upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, 

undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pemberi dan penerima kerja.29 

Pada peraturan pemerintah RI nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan 

pasal 1 ayat (1), 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.30 

Lebih lanjut, Samsudin menjelaskan bahwa upah dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk upah yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, undang-undang, 

dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi 

kerja dan penerima kerja. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam 

kaitan ini terdapat upah serta upah yang sesuai dengan standar kelayakan. 

 
29 M Ghufron, Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia, Al Daulah: Jurnal 

Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2011, Issn 2089-0109, h. 112 
30Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab 1 

(Ketentuan Umum) Pasal 1 
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Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa upah dapat diartikan sebagai 

pembayaran atau imbalan yang diwujudkan bermacam-macam yang diberikan 

oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap orang lain atas usaha, kerja dan 

prestasi atau pelayaran yang telah dilakukan. Jadi uraian di atas dapat diambil 

kesimpulan, bahwa upah merupakan pemberian bayaran dari seseorang kepada 

orang lain yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut.31 

Terdapat hal yang perlu dielaborasi bahwa upah disini dimaksudkan 

sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas 

jasajasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan 

finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja pekerja berdasarkan jam 

kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. 

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi 

(efficiencywage). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja 

lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan 

dinegara negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja 

yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja 

yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan 

bahwap roduktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.32 

 
31 Agustina Indriyani, Analisis Pengaruh Gaji Dan Tunjangan Kesejahteraan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Operation Department Pt. Export Leaf Indonesia, Jurnal Paradigma, 

Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2014, Issn: 1693-0827, h. 44 
32Karl E, Case Dan Ray C, Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi 

Ke – 8, Jakarta: Erlangga, H. 226 
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Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawan, karena hal tersebut adalah sebagai alat untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan karyawan/pekerja. Begitupula asuransi kesehatan, program ini bagi 

karyawan/tenaga kerja juga tidak lepas dari masalah kesejahteraan secara 

menyeluruh.Dengan demikian, organisasi/perusahaan harus melakukan 

perencanaan atas sistem pengupahannya bagi karyawan secara tepat, dalam arti 

memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan tingkat usaha yang 

dilakukan dalam pekerjaan, maupun sistem keamanan dan kesehatan yang 

memadai. 

2. Komponen Upah 

Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang 

berupaupah dan bukan upah. Menurut surat edaran menteri tenaga kerja R.I. 

No.SE- 07/MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non upah. 

Penghasilan upah komponennya terdiri dari:33 

a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya 

ditetapkan kesepakatan. 

b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara bertahap untuk pekerja/buruh dan 

keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang sama dengan 

 
33Surat Edaran Meneteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 

Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah 
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pembayaran upah pokok seperti tunjangan, istri, tunjangan anak, 

tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya 

dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja 

atau suatu pencapaian suatu prestasi kerja. 

c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan pekerja/buruh dan keluarganya diberikan 

serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu 

pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan 

makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh. 

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi manusia, oleh karena itu pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.Dalammewujudkan 

suatu penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layakbagi 

kemanusiaan, Pemerintah menetapkan adanya kebijakan pengupahan 

yangmelindungi pekerja/buruh. Adapun kebijakan pengupahan yang dapat 

melindungipekerja/buruh terdapat dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 

13 Tahun2003, yang terdiri atas:34 

1) Upah minimum 

2) Upah kerja lembur 

3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

 
34Ibid, h.114-117 
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4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luarPekerjaan 

5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

6) Bentuk dan cara pembayaran upah 

7) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

8) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

9) Upah untuk pembayaran pesangon 

10) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

3.  Prosedur Penentuan Upah 

Terkait dengan bahasan tentang proses penentuan upah ini, berikut 

dikemukakan pendapat ahli dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Rivai 

mengemukakan sebagai berikut: “Salah satu aspek yang sangat penting dalam 

penentuan upah adalah jumlah upah adalah jumlah upah yang diterima 

karyawan harus memiliki internal equity dan external equity. Internal equity 

adalah jumlah yang diperoleh atau dipersepsi sesuai dengan input yang 

diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. 

External equity merupakan jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan 

jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan 

yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya 

equity, penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh dengan cara sebagai 

berikut: 
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a. menganalisis jabatan/tugas 

b. mengevaluasi jabatan 

c. melakukan survei upah 

d.  menentukan tingkat upah.35 

Dikemukakan bahwa sesudah kebutuhan-kebutuhan sumberdaya manusia 

dipikirkan dan direncanakan, maka langkah berikutnya adalah melakukan 

analisis dan klasifikasi pekerjaan sebelum dana diturunkan atau dialokasikan 

untuk itu. Analisis pekerjaan dimaksud merupakan proses pengumpulan 

informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

karyawan/pekerja, yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan 

interview terhadap karyawan, denagn bukti-bukti yang benar. 

Terkait dengan evaluasi jabatan, dikemukakan pendapat Rivai, bahwa: 

“evaluasi jabatan/tugas, merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai 

relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain”. Proses 

tersebut adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam 

pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat upah. 

Hasibuan mengemukakan, “evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, 

mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan dan memberikan nama, 

ranking (peringkat), serta harga atau gaji suatu jabatan”,36 

 
35Ibid, h.146 
36Ibid, h.149 
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Dengan demikian, evaluasi pekerjaan merupakan berbagai prosedur 

sistematik untuk menentukan nilai relatif pekerjaan beserta besarnya 

kompensasi masing-masing.Kompensasi disini dimaksudkan segala sesuatu 

yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. 

Terkait dengan survei upah tersebut, Rivai mengemukakan sebagai berikut: 

“survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang berlaku 

secara umum dalam perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai 

usaha/jabatan yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan 

eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan 

upah”. 

Dengan demikian, untuk mendapatkan upah yang layak dalam arti 

wajar/adil, perlu dilakukan survei atau penelitian mengenai besarnya upah 

dipasar tenaga kerja dan yang diberlakukan dilingkungan organisasi/perusahaan 

yang lain, sebagai bahan pembanding.Selanjutnya adalah penentuan upah. 

Penentuan upah tersebut didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang di 

combine dengan survey upah. Yang terpenting dalam penentuan upah, adalah 

diupayakan memenuhi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, yaitu:37 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hukum penawaran dan 

permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang 

 
37Ibid, h. 35 
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membutuhakan ketrampilan (skill) tinggi dan jumlah tenaga kerja 

langka, maka upah yang diberikan kepada pekerja yang bersangkutan 

biasanya cenderung tinggi.sedangkan jabatan-jabatan yang mempunyai 

penawaran yang melimpah ruah, upah biasanya cenderung rendah. 

b. Organisasi pekerja. Ada tidaknya organisasi pekerja, serta lemah 

kuatnya organisasi pekerja tersebut akan mempengaruhi tingkat upah. 

c. Kemampuan untuk membayar. Meskipun mungkin serikat pekerja 

menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah 

akan tergantung juga pada kemampuan perusahaan. Bagi perusahaan 

upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya 

akan mengurangi laba. Kalau kenaikan biaya produksi sampai 

mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak 

mampu memenuhi fasilitas pekerja. 

d. Produktivitas. Makin tinggi hasil produk suatu perusahaan akibat 

produktivitas kerja yang tinggi dari pekerja, maka makin tinggi pula 

kemampuan perusahaan tersebut untuk memberikan imbalan berupa 

upah kepada para pekerjanya. 

e. Biaya hidup. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah gaya hidup. 

Dikota-kota besar dimana biaya hidup tinggi maka upah cenderung 

tinggi. 
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f. Pemerintah. Pemerintah juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah 

melalui peraturan-peraturannya. Peraturan upah minimum merupakan 

batas bawah tingkat upah yang dibayarkan. 

Besarnya upah bagi seorang tenaga kerja kadang-kadang sulit untuk 

ditentukan, bila hal ini ditanyakan kepada seorang tenaga kerja jawaban 

yangdiperoleh tentu sangat bervariasi, malah kadang-kadang diperoleh jawaban 

‘asalcukup untuk hidup’. Tingkat upah yang ‘cukup’ dapat disejajarkan dengan 

tingkat upah yang wajar. Ada beberapa konsep ekonomi yang membahas 

mengenai tingkat upah yang wajar. Upah pada dasarnya merupakan sumber 

utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan 

terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka 

pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. 

 

B. Besaran Upah Menurut Ekonomi Islam 

1. Upah Menurut Pandangan Ekonomi Islam 

Abdurrahman Al-Maliki mengatakan bahwa upah adalah setiap harta yang 

diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik 

berupa uang maupun barang. Lanjutnya, bahwa kompensasi yang berupa 

uangjika dikaitkan dengan barang dinamakan harga (thaman), dan jika 

dikaitkan dengan tenaga dinamakan upah (al-ujrah). 
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Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas 

jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai 

pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW.telah melarang 

mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu 

rasulullah SAW. Juga menuntunkan untuk berperilaku baik kepada pelayannya, 

bila ada yang sakit beliau akan berkunjung kerumah pelayan tersebut.38Islam 

memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya 

suatu pekerjaan.Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat 

pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan 

mempercepat pembayaran upah pekerja. 

Hal ini sesuai dengan hadis H.R. Ibnu Majah, 2: 817:39 

 أْعطُوااأَلِجريََأْجَرُهَقْبََلَنْ َيِجفََّعَرقُه
Artinya: “dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: 

“berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering 

keringatnya”(H.R. Ibnu Majah, 2: 817). 

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al 

ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-

macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau 

perusahaan terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau 

pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya. Terlihat bahwa Allah 

 
38Fordebi, Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 237 
39Fuad Riyadi, Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, 

Maret 2015, h. 161 
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memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, penzaliman yang dilakukan 

dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak 

mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara 

tidak benar.hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja 

yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

Pada dasarnya, upah (al-Ujrah) adalah salah satu bentuk kompensasi yang 

diberikan oleh orang yang mempekerjakan kepada orang yang dipekerjakan 

berdasarkan aqad-aqad tertentu, dan secara khusus berhubungan erat dengan 

akad ijarah, suatu akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan 

jumlah imbalan (`iwadh ) yang jelas. Secara etimologi kata al-ujrah berarti al-

Jaza (balasan) dan yang berarti al-thawab (pahala). 

Menurut al-Qur`an bekerja itu adalah suatu kemuliaan dan kenikmatan 

tersendiri, yang kemudian dikaitkan dengan upah atau imbalan. Sedangkan 

dalam perspektif hadith dikatakan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di 

dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan 

sandang buruh yang Menerima upah Perkataan: ‚harus diberinya makan seperti 

apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang 

dipakainya (sendiri)", bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin 

makan dan pakaian karyawan yang menerima upah. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa upah adalah setiap uang atau barang yang diberikan kepada 

pekerja sebagai kompensasi atas jasa pekerjaan yang telah dikerjakannya dan 

bukan sekedar hadiah dari pemberi kerja kepada penerima kerja/buruh. 
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Islam memberikan tuntutan, pertama, semua orang baik laki-laki maupun 

wanita adalah sama. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan diantara 

kaum muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, 

warna kulit, bahasa, kebangsaan dan kekayaan. 

Kedua, sebelum syiar Nabi Muhammad SAW., tenaga kerja terutama sekali 

berasal dari kaum budak. Para budak ini bekerja dengan perlakuan yang tidak 

manusiawi, tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, padahal hasil 

usahanya dinikmati seluruhnya oleh sang majikan. Nabi Muhammad SAW 

kemudian diutus untuk memuliakan segenap kaum, sebagaimana dalam QS An-

Nisaa’ : 36:40 

                                  

                         

                           

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat,anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri.(QS. An-Nisa’ : 36) 

Ketiga, islam mengharuskan upah dibayar dengan akad yang jelas dan 

disegerakan sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW.: 

 
40Al-Qur’an Cordoba, PT. Cordoba Internasional Indonesia, Bandung, 2012, h. 84 



33 
 

a. Majikan harus menginformasikan kepastian upah sebelum pekerja 

dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu 

upahnya adalah haram. 

b. Nabi menyuruh kaum mukminin membayar upah pekerja tanpa 

menundanunda. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. berkata: 

“Allah maha Tinggi lagi maha perkasa berfirman: orang yang 

bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya; dan orang 

yang menyuruh orang lain bekerja dan telah dikerjakannya tetapi tidak 

dia bayar upahnya” (HR Bukhari). Dari Abdullah bin Umar, 

Rasulullah SAW. bersabda: “bayarlah upah buruh sebelum kering 

keringatnya” (HR Ibnu Majah) 

Keempat, Allah memerintahkan perihal kewajiban dalam 

kesegeraanmembayar upah.Dalam kisah Nabi Musa as.Ketika beliau melarikan 

diri dariMesir dan pergi ke Madyan, dan pada saat beliau menolong dua orang 

gadis yangsedang memberi minum sekawan domba, beliau dibayar seketika 

oleh ayah kedua gadis tersebut. Dalam firman Allah dalam QS. Al-Qashas : 2541
 

                               

                                         

          

 
41 Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2010) h. 388 
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Artinya: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu 

berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu 

agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) 

kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan 

kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. 

kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu" (QS. Al-Qashash :25). 

 

Kelima, Nabi Muhammad juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak 

membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat diluar atau melebihi 

kekuatan fisiknya. Dari Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW.menyuruh para 

sahabat mengenai para budak: “mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah 

telah menempatkan mereka dibawah kekuasaanmu, berilah mereka makan 

seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka 

kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu 

mengerjakannya.Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia” 

(HR Bukhari dan Muslim). 

Keenam, Nabi SAW. memberi teladan dalam memperlakukan pembantu 

beliau. Jika salah seseorang dari mereka sakit, maka beliau merawat pekerja 

tersebut.42 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah 

dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar 

hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak 

kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari 

bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 

 
42Ibid, h. 240 
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menindas pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S 

An-Nisa ayat 32:43 

                                       

                                       

           

Artinya: “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) 

bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu” (Q.S An-Nisa ayat 32) 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah 

diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut 

telah diakui dalam ajaran Islam. Upah yang dibayarkan kepada masing-masing 

karyawan bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang 

dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji 

yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat 

kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. 

2. Bentuk-bentuk upah dalam Ekonomi Islam 

Adapun bentuk-bentuk upah dalam sistem ekonomi Islam terbagi 

menjadidua macam, yaitu al-Ajr al-Musamma, dan al-Ajr al-Mithli yaitu: 

 
43 Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2010) h. 389 
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a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) Syarat upah yang telah 

disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah 

pihak yang bertransaksi. 

b. Upah yang sepadan (ajrul mithli) Upah yang sepadan ini maksudnya 

adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad ijarah-nya 

telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. 

Kedua macam upah ini dalam pelaksanaannya terdapat 

ketentuanketentuanyang harus dipenuhi disaat berlangsungnya proses 

pengupahan. Diantaranya, seorang buruh haruslah dijelaskan bentuk kerjanya 

(job description),batas waktunya (timing), besar gaji/upahnya (take home pay), 

serta berapa besartenaga /ketrampilan (skill ) harus dikeluarkan. Menurut Fiqh 

Mu’amalah upah disebut juga dengan ijarah.Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru 

arti menurut bahasanya ialah al-„iwadh yang arti dari bahasa Indonesianya 

ialah ganti danupah. Sedangkan ujroh (fee) yaitu upah untuk pekerja. 

Ujrohterbagi menjadi dua,yaitu:44 

1) Ujroh Al-Misli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan 

pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut 

dengan UMP. 

2) Ujroh Samsarah adalah fee yang diambil dari harga objek 

transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan. 

 

 
44Ibid, h. 117-120 
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3. Tingkatan Pemberian Upah dalam Ekonomi Islam 

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan 

ditetapkanmelalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, 

pengusaha/majikan danNegara. Dalam penentuan keputusan besaran 

upah.,maka kepentingan mencarinafkah/pekerja dan majikan/pengusaha akan 

dipertimbangkan secara adil. Untukmenetapkan suatu tingkatan upah yang 

cukup, dalam arti upah tersebut tidakterlalu rendah agar dapat mencukupi 

kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalutinggi agar pengusaha tidak 

kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari prosesproduksi, maka negara 

wajib menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan 

mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawahdan 

dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak akan 

jatuh/teramiaya, dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk 

dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-

hari. Sementara untuk tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan 

sumbangan tenaganya atau jasanya yang dapat bervariasi, kesenjangan atau 

perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi 

ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri. 

Penentuan upah/gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau 

kegunaan /manfaat tenaga seseorang.Berbeda dengan pandangan kapitalis 

dalam menentukan upah, mereka memberikan upah kepada seorang pekerja 

dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum. Mereka 
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akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya bertambah pada batas 

yang paling minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban 

hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan 

berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh 

tenaga seorang atau masyarakat. 

Cara untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai Islam, 

pertama; memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga 

kerja.Kedua; memberkebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih 

jenis pekerjaan yangdikehendakinya dan sesuai dengan keahliannya, tanpa ada 

batasan yang biasmenimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerja atau dalam 

memiliki pekerjaantersebut dari segi geografi. Kebebasan dalam mobilisasi 

kerja diantara daerah danpekerjaan yang berbeda membantu menjaga kestabilan 

upah diseluruh negeri.45 

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah 

para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya.Dalam perjanjian 

(tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam 

setiap urusannya.Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia 

dianggap telah menganiaya pekerjanya.Dalam memberikan upah, pengusaha 

atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa 

harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja. 

 

 
45Ibid, h. 241-243 
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4. Prinsip Pemberian Upah Dalam Islam 

a. Makna adil dalam konsep Islam 

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan 

mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertakwa, 

konsep adil merupakan cirri-ciri organisasi yang bertakwa.  

b. Adil bermakna jelas dan trasparan 

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan 

komitmen melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi 

antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja di perkerjakan, 

harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. 

c. Adil bermakna proporsianal 

Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikanhak-hak itu kepada setiap pemiliknya, adil dala pengertian ini 

didefinisikan dengan menempatkan sesustu pada tempatnya. Seorang 

pekerja akandibayar menurut berat pekerjaannya itu, para pakar 

menejemen baratmenyebutnya equal pay for equal job, yang artinya upah 

yang sama untukjenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih 

mengerjakanpekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Prinsip 

ini telahmenjadi hasil konvensi International Labour Oganization 

(ILO).System menejemen penggajian HAY atau yang sering disebut 

HaySistem, telah menerapkan konsep ini. Siapa pun pekerja atau karyawan, 

apakah tua atau muda, berpendidikan atau tidak, selagi mereka 
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mengerjakan pekerjaan yang sama, mereka akan dibayar dengan upah yang 

sama. 

 

C. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja  

Peningkatan kinerja merupakan hal yang di inginkan baik dari pihak 

pemberi kerja maupun para pekerja. Pemberi kerja manginginkan kinerja 

karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keun tungan 

perusahaan. Di sisi lain, para pekerja berkepentingan untuk pengembangan diri 

dan promosi pekerjaan. Sistem menejemen kinerja (performance 

managementsystem) merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengevaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan. Perusahaan perlu 

menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik agar para karyawan merasa 

adil dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan organisasi.Tercapainya 

tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat 

pada organisasi atau perusahaan, dengan perkataan lain bila kinerja karyawan 

baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan atau organisasi juga baik. 

Kinerja karyawan akan baik apabila dia mempunyai keahlian yang tinggi, 

bersedia bekerja keras, memdapatkan gaji atau upah yang sesuaidengan 
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perjanjian, lingkungan kerja yang baik dan harapan masa depan yang lebih 

baik.46 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu, kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas ataupekerjaan.47 

Kinerja Karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya 

dalam instansi.Kinerja karyawan adalah prestasi yang diperoleh seseorang 

dalam melakukan tugas.48 

2. Indikator Kinerja 

Banyak cara dalam pengukuran yang dapat digunakan seperti 

penghematan, kesalahan,dan sebagainya, tetapi hampir seluruh cara pengukuran 

mempertimbangkan hal-hal berikut:49 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

 
46Edi Sutrisno, Budaya organisasi, (jakarta:Kharisma Putra Utama,2010) , h. 160 
47Ibid,170 
48Rena Ronaya, Pengaruh Kinerja karyawan Terhadap Keputusan pelanggan Di Indomaret 

Cabang Angkatan 66 Palembang , Tugas Akhir, (UIN Raden Fatah Palembang) 
49 Nova Yulianana, Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Perspektif 

Islam (Studi kasus CV TEDMOND FIBRE GLAS (Palembang, Skripsi, 2015) 
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pelaksanaan kegiatan 

b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baiktidaknya). Pengukuran 

kualiitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” 

yaitu seberapa baik penyelesaiannya 

c. Ketepatan Waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan 

waktu penyelesaian suatukegiatan. 

3. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan kerja 

individu. Dalam organisasi modern penilaian kinerja memberikan mekanisme 

penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan 

standart-standart kinerja dan memotivasi kinerja individu diwaktu berikutnya.50 

a. Tujuan penilaiankinerja 

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut Dharma adalah sebagai 

berikut: 

1) Pertanggungjawaban 

Apabila standart dan sasaran digunakan sebagai alat pengukur 

petanggung jawaban, maka dasar untuk pengembalian keputusan 

kenaikan gaji atau upah, promosi , penugasan khusus, dan 

sebagainya adalah kualitas hasil pekerjaan karyawan yang 

bersangkutan 

 
50Wibowo, Manajemen kinerja, Edisi Keempat, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014),h. 188 
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2) Pengembangan 

Jika standart dan sasaran digunakan sebagai alat untuk keperluan 

pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.Dukungan itu 

dapat berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan lainnya. 

b. Manfaat Penilaian Kinerja 

 Manfaat – manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut:51 

1) Memperkenalkan Perubahan, Termasuk perubahan dalam 

budayaorganisasi 

2) Mendefinisikan tujuan, target dan sasaran untuk periode yang 

akandatang 

3) Memberi orang target yang tidak mungkin dapat 

dicapai,sebagai alat untuk memecat di kemudianhari 

4) Memberi gambaran bahwa organisasi dalam menentang pekerja 

untuk memberikan kinerjatinggi 

5) Meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk 

mengevaluasi dan mengaitkan dengan pengupahan 

6) Melobi penilai untuk kepentingan politis, dan bahkan akhir yang 

meragukan 

7) Mendapatkan kesenangan khusus 

 
51Ibid, h. 192 
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8) Menyepakati tujuan pembelajaran 

9) Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan 

10) Mengidentifikasi dan merencanakan menghilangkan 

kelemahan 

4. Unsur- unsur penilaian kinerja 

Unsur – unsur yang digunakan dalam penelitian kinerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

a. Prestasi 

Prestasi hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan 

b. Kedisiplinan 

Penilaian kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada 

dan melakukan pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan kepadanya. 

c. Kreatifitas 

Penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitas 

untuk menyesuaikan pekerjaanya sehingga dapat bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna 

d. Bekerjasama 

Penilaian kesedian karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan 

karyawan lain secara vertikal dan horizontal didalam maupun luar 

sehingga pekerjaan lebihbaik. 
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e. Kecakapan 

Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam- macam 

elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanan dan dalam 

situasimanajemen 

f. Tanggungjawab 

Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaan. Pekerjaan dan hasil kerjanya sarana dan prasarana 

yang digunakan serta prilaku pekerjaanya 

5. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

 Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut : 

a. Efektivitas 

 Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik 

buruknya kinerja diukur oleh efektivitas. Masalahnya adalah bagaimana 

proses terjadinya efekktivitas organisasi. Dikatakan efektif bila mencapai 

tujuan, Mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.Artinya, 

efektivitas dari kelompok, bila tujuan kelompok itu dapat dicapai sesuai 

dengan kebutuhan yang direncanakan.  

b. Efisiensi 

Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.Agar tercapai tujuan 
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yang diinginkan organisasi salah satu yang perlu mendapat perhatian 

adalah hal yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab para 

peserta yang mendukung organisasi tersebut.Dikatakan efisien bila hal itu 

memuaskan sebagai pendorong. 

c. Tanggungjawab 

  Dalam organisasi yang baik tanggung jawab telah didelegasikan 

dengan baik, tanpa adanya tumpang-tindih tugas. Masing-masing 

karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya 

dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Kejelasan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan 

mendukung kinerja karyawan tersebut. Kinerja karyawan akan dapat 

terwujud bila karyawan tersebut mempunyai komitmen dan disiplin kerja 

yangtinggi. 

d. Disiplin 

   Disiplin Meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat 

antara perusahaan dan karyawan.Dengan demikian, bila peraturan atau 

ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau sering dilanggar, 

maka karyawan mempunyai disiplin yang buruk.Disiplin juga berkaitan 

erat dengan sanksi yang perlu di jauhkan kepada pihak-pihak yang 

melanggar. 

e. Inisiatif 

 Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam 
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bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi.Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan 

positif dari atasan.52 

6. Kewajiban Tenaga Kerja 

Kewajiban pekerja adalah hak majikan, kewajiban dasar pekerja adalah 

memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja.Kewajiban 

pokok para pekerja ini adalah harus jujur dan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya yang artinya seseorang pekerja harus melaksanakan pekerjaannya 

yang artinya seorang pekerja harus melaksanakan kewajibanya sebaik mungkin, 

setiap tindakan melalaikan dan meremehkan pekerjaan oleh seseorang pekerja 

adalah suatu penghianatan atas pekerjaannya yang diamanatkan dan 

dipercayakan kepadanya.53 

7. Pengangkatan tenaga kerja 

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon tenaga kerja berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-Qashash: 2654 

                             

 
 52Edi Sutrisno, Budaya organisasi, (jakarta:Kharisma Putra Utama,2010) , hlm :160-161 

53 Muhammad sharif Chairudy, Sistem Ekonomi Islam prinsip dasar,(Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group,2012), Hal 194 
54 Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2010) h. 389 
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Artinya: 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"(Al-Qashash: 26). 

Ayat diatas menerangkan bahwa karyawan yang dipekerjakan adalah 

karyawan yang kuat. Pada zaman nabi karyawan yang direkrut adalah untuk 

panglima perang, kekuatan disini maksudnya merekrut orang yang kuat untuk 

berperang, memiliki fisik yang tangguh sehingga mampu melaksanakan tugas 

sebagai panglima perang dengan baik. Sedangkan kuat pada saat ini diartikan 

sebagai orang yang memiliki fisik yang sehat jasmani dan rohani, karena 

dengan fisik yang kuat karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik, 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Implementasi ayat diatas pada masa 

sekarang yaitu dengan adanya syarat memiliki badan sehat jasmani dan rohani 

bagi pelamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah 

sakit pemerintah. Syarat ini sudah menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan 

pada proses rekrutmen. Syarat ini juga sudah menjadi keharusan disemua 

bidang pekerjaan. Hampir semua organisasi sudah menjadikan syarat ini 

sebagai syarat yang mutlak. 
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8. Dasar Hukum Kinerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Sementara pekerja adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.55 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekejaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.56 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja, mengingat Pasal 5 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 
55  Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: 

Visimedia,2015),h.3 
56  Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: 

Visimedia,2015),h.2 
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Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indo nesia 

Nomor 3890) memutuskan peraturan pemerintah tentang penilaian prestasi 

dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Penilaian prestasi kerja adalah suatu 

proses penilaian secara siste-matis yang dilakukan oleh pimpinan penilai 

terhadap sasaran kerja”.57 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Viola Deu Yusa, Andika 

Rananda yang berjudul pengaruh  motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan 

analisis data dan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT Sumber Trada Motor Bandar 

Lampung.58 

Penelitian yang dilakuakn Vioala Deu Yusa, Andika Rananda 

persamaan yang akan dilakukan peneliti pada subjek yaitu pada  kinerja 

karyawan. Perbedaan pada penelitian ini ilalah jenis penelitian kuantitatif. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Luh Sri Kumbadewi, I Wayan 

Suwendra 1, Gede Putu Agus Jana Susila yangberjudul Pengaruh Umur, 

Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan, pada UD Puji Jiwa Seni di Kelurahan Penarungan 

 
57“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011, Pasal1 Ayat (2)”. 
58 Viola Deu Yusa, Andika Rananda, “Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan”. Jurnal 

Education Research and Development, Vol. 13 No. 1 (Februari 2019), h. 23 
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Kecamatan Buleleng. Hasil dari penelitian ini menunjukakan bahwa ada 

pengaruh umur, pengalam kerja, teknologi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan.59 

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan peneliti lakukan 

yaitu meneliti kinerja karyawan. Dan perbedaan dengan yang akan peneliti 

lakukan yaitu pada jenis penelitian kuantitaif. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khairunnisa Batubara, Sugiharto 

Pujangkoro, Buchari yang berjudul Pengaruh Gaji, Upah, Tunjangan 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT XYZ. Hasil analisis yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh gaji (upah) dan tunjangan terhadap kinerja karyawan. Secara 

parsial terdapat pengaruh gaji (upah) terhadap kinerja karyawan, sedang 

tunjangan tidak memberi pengaruh yang signifikan.60 

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang akan diteliti yaitu 

mengenai upah terhadap kinerja karyawan. Dan memiliki perbedaan 

terletak pada teknik pengumpulan data adalah angket. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Havidatun Nadiziroh dan Eka Suprajang 

yang berjudul Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Penetapan Gaji pad 

UD Gudang Mega Grosir (Mega Grup) Kota Blitar. Hasil dari analisis yang 
 

59Luh Sri Kumbadewi, I Wayan Suwendra 1, Gede Putu Agus Jana Susila 2, “Pengaruh umur, 

Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karywan”.Jurnal Bisma 

Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3 (Tahun 2016), h. 26 
60 Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro, Buchari, “Pengaruh Gaji, Upah, Tunjangan 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan”. E-Jurnal Teknik Industri FT USU, Vol. 3 No. 5 (Desember 

2013), h. 27 
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dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penetapan gaji yang diberikan 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan, semakin besar gaji 

yang diberikan maka semakin tinggi berpengaruhnya kepada karyawan 

dalam meningkatkan kinerjanya.61 

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang diteliti yaitu 

membahas mengenai masalah penetapan upah dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Dan memiliki perbedaan pada jenis penelitian kuantitatif. 

5. Berdasakan penelitian yang dilakukan Sri Dwi Yusuf dengan judul 

KonsepPenentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. Hasil penelitian 

menunjukkan pekerja memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya semen-

tara majikan harus menerima keuntunganya sesuai modal dan 

sumbangsihnya terhadap produksi sehingga dengan demikian setiap orang 

memperoleh bagianya dari hasil kerjasama dan tidak seorang pun yang 

dirugikan. Dan perlu adanya serikat buruh untuk mewadahi para buruh 

untuk dapat menuntut hak nya.62 

 Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengenai judul penentuan 

upah dalam ekonomi islam, selain itu juga sama sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Dan memiliki perbedaan mengenai pada obyek 

penelitian yang dilakukan. 

 
 61Havidatun Nadiziroh, Eka Suprajang, “Peningkatan kinerja karyawan melalui penetapan gaji 

pada UD gudang mega grosir (Mega Grup) Kota Blitar”. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan, Vol. 

2 No. 2 (2017), h. 107-118. 

 62 Sri Dwi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Al-

Ulum, Vol. 10 No. 2, (Desember 2010), h.309-324.  
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E. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

anatara variabel yang diteliti. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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