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ABSTRAK 

 Sistem pengupahan pada usaha keripik singkong ANTE 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung menerapkan tiga jenis sistem 

upah yaitu mingguan, bulanan dan borongan. Dimana upah yang 

diterima berfungsi sebagai penunjang kehidupan pekerja serta sebagai 

pemenuhan kesejahteraan pekerja. 

 Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi, Populasi dalam penelitian ini 

yaitu pekerja pada pabrik keripik singkong ANTE, Kelurahan 

Sukabumi, Bandar Lampung sebanyak 30 orang. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja pada pabrik keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

 Hasil penelitian menunjukkan sistem pengupahan yang 

diterapkan pada pabrik keripik singkong ANTE Kelurahan Sukabumi, 

Bandar Lampung terdapat tiga sistem upah yaitu upah menurut waktu 

(bulanan dan mingguan) dan borongan, pemilik pabrik memberikan 

upah kepada pekerja secara tepat waktu dan sesuai dengan jenis dan 

kinerja pekerja. Jika dilihat dari ekonomi Islam penentuan upah sudah 

sesuai dengan syariat Islam yaitu, adil sesuai dengan apa yang 

dikerjakan pekerja dan layak dapat memenuhi kebutuhan pokok, 

hanya saja upah masih di bawah standar UMK Kota Bandar Lampung 

yaitu Rp.2.739.983. Kesejahteraan yang didapatkan pekerja sudah 

cukup baik meskipun tidak terprogram secara sistematis. Akan tetapi 

pemberian THR, bonus, jaminan kesehatan yang didapatkan 

membantu meningkatkan kesejahteran pekerja. Jika dilihat dalam 

perspektif ekonomi Islam kesejahteraan pekerja pada pabrik keripik 

singkong ANTE pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup 

kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat yang dilakukan oleh 

pekerja pabrik keripik singkong ANTE hanya mampu memenuhi 

kebutuhan dharuriyat dan hajiyat sedangkan kebutuhan tahsiniyat 

belum terpenuhi. 

 

Kata Kunci: Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 
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ABSTRACT 

 The wage system in the ANTE cassava chip business, 

Sukabumi Village, Bandar Lampung applies three types of wage 

systems, namely weekly, monthly and wholesale. Where the wages 

received function as a support for the lives of workers and as a 

fulfillment of workers' welfare. 

 The method used is descriptive qualitative in the form of 

interviews, observations and documentation. The population in this 

study are workers at the ANTE cassava chip factory, Sukabumi 

Village, Bandar Lampung as many as 30 people. The sample in this 

study were all workers who worked at the ANTE cassava chip factory, 

Sukabumi Village, Bandar Lampung. 

 The results showed that the wage system applied to the ANTE 

cassava chip factory, Sukabumi Village, Bandar Lampung, there were 

three wage systems, namely wages according to time (monthly and 

weekly) and wholesale, factory owners gave wages to workers on time 

and according to the type and performance of workers. When viewed 

from the Islamic economy, the determination of wages is in 

accordance with Islamic law, namely, fair according to what the 

workers do and is worthy of meeting basic needs, it's just that wages 

are still below the UMK standard for Bandar Lampung City, which is 

Rp. 2,739,983. The welfare obtained by workers is quite good even 

though it is not programmed systematically. However, the provision 

of THR, bonuses, health insurance obtained helps improve the welfare 

of workers. When viewed from an Islamic economic perspective, the 

welfare of workers at the ANTE cassava chip factory has met the 

fulfillment of human welfare which includes dharuriyat, hajiyat and 

tahsiniyat needs carried out by ANTE cassava chip factory workers is 

only able to meet dharuriyat and hajiyat needs while tahsiniyat needs 

have not been fulfilled.  

Keywords: Wage System and Employee Welfare 
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MOTTO 

                      

                      

Artinya: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1https://quran.kemenag.go.id/sura/16 (di akses pada Hari Kamis 03 Februari 

2022, Pukul 18.18) 

https://quran.kemenag.go.id/sura/16


 

viii 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT 

dan dari hati yang terdalam atas karunia dan rahmatnya sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta 

yang tulus kupersembahkan skripsi ini kepada: 

1. Kedua oramg tuaku tercinta, Bapak Sabar dan Ibu Rohani yang 

telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing, 

mengarahkan dan senantiasa mendo’akan ananda hingga saat ini. 

Terima kasih atas segala perjuangan yang bapak dan ibu lakukan 

untukku. 

2. Kakakku Yuli Maya Sari, Nuryanto dan Imam Susanto serta kakak 

iparku Purwo Saputro, Gita Kartini dan Rahmawati yang tiada 

hentinya memberi dukungan moril dan materil sepanjang 

penelitian ini dilaksanakan. 

3. Sahabat tercinta sejak 2015 Anggun Carima, Atika Fatimah Zahra 

dan Ahyar Rosadi yang selalu menemaniku dan mendukungku. 

4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 Intan Kurniasari dilahirkan di Pajaresuk pada 23 Oktober 

1998. Anak keempat dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Rohani. 

Pendidikan dimulai dari SDN 2 Pajaresuk dan selesai pada tahun 

2010, SMP Budi Utama Pajaresuk selesai pada tahun 2013, MAN 1 

Pringsewu selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat 

perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018. 

 Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan 

Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada bulan 

Juli-Agustus tahun 2020. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung pada bulan 

September – November 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul 

“Analisis Sistem Pengupahan pada Usaha keripik Singkong 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Keripik Singkong ANTE, 

Kelurahan Sukabumi, Bandar lampung” dapat terselesaikan. 

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman. 

 Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta 

tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari 

berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimaksih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt, CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung  

2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, MESy Selaku Ketua Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung 

3. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing I 

dan Ibu Yeni Susanti, M.A selaku pembimbing II yang telah 

banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Hi. Riduwan dan Bapak Rian selaku pemilik usaha keripik 

singkong ANTE serta seluruh karyawan yang telah membantu 

dalam penelitian ini. 

6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Sabar dan Ibu Rohani, Kakak 

laki-lakiku Nuryanto dan Imam Susanto, Kakak perempuanku Yuli 

Maya Sari, Kakak iparku Gita Kartini, Rahmawati dan Purwo 

Saputro, serta Keponakanku Tersayang Faiz, Fakhri, Awan, Zia, 

Fardan, Faith dan Falisha yang senantiasa memberikan dukungan 

baik lahir dan batin kepada penulis, selalu memberikan keceriaan 



 

xi 
 

dan motivasi yang tak pernah surut sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan dan satu 

almamater, terkhusus teman-teman ku di Ekonomi Syariah kelas B 

angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaan yang ada selama ini, 

terimakasih karena saling menguatkan dalam proses perkuliahan 

yang penuh dengan suka cita, 

8. Teman-teman UKM-F RISEF yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam proses belajar mengenai organisasi dan 

keilmuan lainnya. 

9. Kepada GenBI Lampung, khususnya GenBI Komisariat UIN 

Raden Intan Lampung terimakasih banyak telah memberikan ilmu 

organisasi dan kesempatan kepada penulis untuk berproses 

bersama teman-teman GenBI. 

10. Kepada orang-orang terdekatku, Yuk Mona, Fani, Mba Widia 

Yayay Anggun, Buna Atika, Mbak Teguh, dan Ahyar Bgls, 

terimakasih banyak atas support, bantuan dan motivasi yang 

diberikan kepada penulis. 

11. Kepada teman-temanku tersayang, Ferika, Monika, Aulia, Mila, 

Imelda, Ika, Asa, Gustina, Aya dan Jeje terimakasih atas semangat 

dan energi positif yang selalu diberikan kepada penulis. 

12. Kepada teman seperjuangan di GenBI UIN Raden Intan Lampung, 

Neneng dwi Cahyati, Dika Adina Yuha dan Mizwar Ilham 

terimakasih sudah menjadi teman sharing seputar perkuliahan 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi bidang Ekonomi Syariah. 

 

    Bandar Lampung,  Februari 2022 

    Penulis  

      

 

    Intan Kurniasari 

    NPM: 1751010073 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL....................................................................... i 

ABSTRAK  ..................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................. iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ v 

PENGESAHAN ............................................................................ vi 

MOTTO ........................................................................................ vii 

PERSEMBAHAN ....................................................................... viii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ................................................................... x 

DAFTAR ISI ................................................................................ xii 

DAFTAR TABEL ....................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................. xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ................................................................. 1 

B. Latar Belakang Masalah ..................................................... 3 

C. Fokus dan sub Fokus Penelitian ......................................... 8 

D. Rumusan Masalah .............................................................. 8 

E. Tujuan Penelitian ................................................................ 8 

F. Manfaat Penelitian .............................................................. 9 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ........................ 9 

H. Metode Penelitian ............................................................. 15 

I. Sistematika Pembahasan .................................................. 22 

J. Kerangka Berfikir ............................................................. 23 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Kesejahteraan .................................................... 25 

1. Pengertian Kesejahteraan .......................................... 25 

2. Kesejahteraan Karyawan .......................................... 26 

3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam ........ 30 

4. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam ........................ 32 

B. Upah Menurut Ekonomi Konvensional ............................ 34 

1. Teori Upah Menurut Ekonomi Konvensional ..... 34 

2. Komponen Upah ................................................. 36 

3. Waktu Pembayaran Upah .................................... 37 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah ........... 38 



 

xiii 
 

5. Sistem Pembayaran Upah .................................... 40 

C. Upah Menurut Ekonomi Islam ......................................... 41 

1. Teori Upah Menurut Ekonomi Islam .................. 41 

2. Faktor-Faktor Penentuan Upah dalam Ekonomi 

Islam .................................................................... 42 

3. Tingkat Upah ....................................................... 46 

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi 

Islam .................................................................... 49 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek .................................................. 53 

1. Profil Usaha ......................................................... 53 

2. Visi dan Misi ....................................................... 53 

3. Struktur Organisasi .............................................. 54 

4. Jam Kerja ............................................................ 54 

5. Proses Produksi dan Pemasaran .......................... 55 

B. Penyajian Data dan Fakta Lapangan ................................ 56 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin...................................................................... 56 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia............... 57 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tugas ............ 58 

4. Jenis dan Besaran Upah ............................................. 60 

5. Biaya Produksi dan Total Pendapatan ....................... 63 

6. Jenis Kesejahteraan Pekerja ....................................... 64 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Sistem Pengupahan pada Usaha Keripik 

Singkong ANTE Kelurahan Sukabumi, Bandar 

Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja ... 67 

B. Analisis Sistem Pengupahan pada Usaha Keripik 

Singkong ANTE Kelurahan Sukabumi, Bandar 

Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam ................................. 80 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan....................................................................... 87 

B. Rekomendasi .................................................................... 88 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 



 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel              Halaman 

1.1 Daftar Penggiat Produksi Keripik Singkong .......................... 5 

1.2 Upah Pekerja Pabrik Keripik ANTE...................................... 7 

1.3 UMK Kota Bandar Lampung ................................................ 7 

1.4 Kajian Penelitian Terdahulu .................................................. 9 

2.1 Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan ...................................... 27 

3.1 Perhitungan Biaya Produksi Perbulan .................................... 54 

3.2 Pendapatan Perbulan .............................................................. 54 

3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............ 55 

3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ........................... 55 

3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tugas ......................... 56 

3.6 Jenis Upah .............................................................................. 58 

3.7 Besaran Upah Pekerja Perbulan ............................................. 58 

3.8 Jenis Kesejahteraan Pekerja ................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar       Halaman 

3.1 Struktur Organisasi Pabrik Keripik Singkong ANTE Kelurahan 

Sukabumi, Bandar Lampung ........................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Lampiran 2 Surat Riset 

Lampiran 3 Dokumentasi 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal agar dapat mepertegas pokok bahasan 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

perlu adanya penjelasan terhadap penegasan arti makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan 

tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di 

samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Analisis Sistem 

Pengupahan pada Usaha Keripik Singkong dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Keripik Singkong ANTE, 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung)” 

Berikut ini penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung 

dalam judul ini, antara lain:  

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 

penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian itu untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini, 

yaitu menyelidiki sistem pengupahan yang diberikan oleh 

pemilik usaha keripik singkong ANTE kepada pekerja. 

2. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
2
 Sistem yang 

dimaksud adalah sistem pengupahan yang diberlakukan pada 

usaha keripik singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar 

Lampung. 

                                                           
 1https://kbbi.web.id/analisis.html (diakses pada Sabtu, 28 Agustus 2021 

pukul 12.30) 

 2https://kbbi.web.id/sistem.html (diakses pada Sabtu, 28 Agustus 2021 

pukul 12.48) 

https://kbbi.web.id/analisis
https://kbbi.web.id/sistem
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3. Pengupahan adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan 

perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan  buruh, termasuk 

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.
3
 

Pengupahan yang dibahas yakni pengupahan yang diberikan 

oleh pengusaha keripik ANTE kepada karyawan. 

4. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, 

atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, 

prakarsa, ikhtiar, daya upaya).
4
 Usaha tersebut merupakan 

usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha pengolahan keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

5. Keripik Singkong adalah makanan yang dibuat dari singkong 

diiris tipis-tipis lalu digoreng menggunakan minyak.
5
  

6. Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan 

sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi dan 

sebagainya).
6
 Meningkatkan yang dimaksud yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan 

khususnya pekerja pada usaha keripik singkong ANTE, 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

7. Kesejahteraan adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup 

baik material maupun non-material, yang dapat diukur dengan 

adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah 

dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan 

merata, sehingga dapat membuat seseorang merasa aman, 

sentosa, makmur dan selamat.
7
 Kesejahteraan pada penelitian 

                                                           
 3https://www.bphn.go.id/data/documents/81pp008.pdf (diakses pada Sabtu, 

30 April 2021 Pukul 20.43) 

 4https://kbbi.web.id/usaha.html (diakses pada Senin, 03 Mei 2021 Pukul 

20.45) 

 5https://kbbi.web.id/keripik.html (diakses pada Senin, 03 Mei 2021 Pukul 

20.50) 

 6https://kbbi.web.id/tingkat.html (diakses pada Minggu, 29 Agustus 2021 

pukul 19.55) 

 7Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: 

Refika Pratama, 2015). h. 86 

https://www.bphn.go.id/data/documents/81pp008.pdf
https://kbbi.web.id/usaha.html
https://kbbi.web.id/keripik.html
https://kbbi.web.id/tingkat
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ini yaitu kesejahteraan pekerja pada usaha keripik singkong 

ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

8. Pekerja pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk orang 

lain dengan mendapat upah pekerja.
8
 

9. Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut 

pandang yang digunakan disesuaikan dengan sudut pandang 

ekonomi Islam yaitu  ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi 

manusia yang diatur oleh agama Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadits.
9
 Perspektif Islam digunakan sebagai 

pedoman untuk mengetahui kesesuaian antara sistem 

pengupahan pekerja dengan kaidah ekonomi Islam yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh di antaranya menurut peraturan pemerintah 

nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan merupakan bukti 

kehadiran negara dalam memastikan buruh tidak jatuh dalam upah 

yang murah, karena upah pasti akan naik setiap tahunnya. Program 

pemerintah untuk menopang kesejahteraan buruh dari sisi 

kebijakan sosial yaitu dengan adanya kebijakan Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta kebijakan tentang 

perumahan dan transportasi murah bagi pekerja/buruh.
10

 Namun 

pada kenyataannya masih banyak buruh yang kurang sejahtera, 

setiap tanggal 1 Mei banyak buruh yang menggelar aksi unjuk rasa 

setiap tahunnya untuk menuntut dan memperjuangkan hak-hak 

buruh. Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh di Lampung, 

mereka merasa bahwa masih banyak buruh yang kurang sejahtera. 

  Banyak buruh yang masih mendapatkan upah murah di bawah 

Upah Minimum Provinsi (UMP), meskipun ada kenaikan upah 

                                                           
 8https://kbbi.web.id/buruh.html (diakses pada Senin, 03 Mei 2021 Pukul 

20.11) 

 9Farid Wajdi, Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015). H. 36. 

 10https://kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/pemerintah-komitmen-

tingkatkan-kesejahteraan-buruh/ (diakses pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021, Pukul 

13.30) 

https://kbbi.web.id/buruh.html
https://kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/pemerintah-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-buruh/
https://kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/pemerintah-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-buruh/
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buruh namun tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin 

naik, akibatnya banyak buruh tidak bisa menabung untuk membeli 

rumah dan biaya masa depan keluarganya. Selain itu daya beli dan 

perekonomian keluarga buruh justru merosot akibat kenaikan harga 

bahan pokok, harga bahan bakar minyak dan biaya pendidikan, 

serta status dan jaminan untuk masa depan buruh juga tidak pasti 

karena masih banyak buruh yang bekerja dengan sistem kontrak.
11

 

Oleh sebab itu masih banyak buruh yang belum terjamin 

kesejahteraannya. 

  Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam salah satunya 

penetapan upah minimum yang merupakan ketetapan untuk 

disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan 

majikan agar hak-hak pekerja terlindungi dari pelanggaran yang 

dilakukan oleh majikan.
12

 Tingkat upah minimum dalam sebuah 

masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan 

dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian dan perumahan. 

Seorang pekerja harus dibayar dengan cukup sehingga ia dapat 

memenuhi kebutuhan dasar serta pendidikan anak-anaknya pun 

harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan 

untuknya dan untuk keluarganya.
13

 

 Pabrik pengolahan keripik singkong ANTE merupakan usaha 

rumahan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ringan 

berupa keripik singkong yang dibumbui dengan bumbu balado 

khas Padang. Usaha ini merupakan usaha keluarga yang dimiliki 

oleh bapak Hi. Riduwan yang terletak di Kelurahan Sukabumi, 

Kota Bandar Lampung. Pabrik ini merupakan pabrik yang 

memproduksi keripik terbesar yang ada di Kota Bandar Lampung 

khususnya Kelurahan Sukabumi. Berikut adalah daftar nama 

penggiat produksi keripik yang berada di Kota Bandar Lampung, 

antara lain: 

                                                           
 11https://www.kompas.id/baca/utama/2018/05/01/ratusan-buruh-di-

lampung-tuntut-kesejahteraan (diakses pada hari Sabtu, 06 November 2021, pukul 

21.30) 

 12Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar 

Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 22. 

 13Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar 

(Fundamental of Islamic System) (Jakarta: Kencana, 2012). h. 199. 

https://www.kompas.id/baca/utama/2018/05/01/ratusan-buruh-di-lampung-tuntut-kesejahteraan
https://www.kompas.id/baca/utama/2018/05/01/ratusan-buruh-di-lampung-tuntut-kesejahteraan
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Tabel 1.1 

Daftar  Penggiat Produksi Keripik Singkong  

No Nama Usaha Produk 

1 Keripik singkong ANTE Keripik singkong khas padang 

balado pedas 

2 Keripik singkong Salam Keripik singkong khas padang 

balado pedas  

3 Keripik singkong Citra 

Lampung 

Aneka keripik singkong dan 

pisang 

4 Keripik singkong Pasari Keripik singkong khas padang 

balado pedas 

5 Keripik Singkong Robbani Aneka keripik singkong, pisang 

dan kelanting 

6 Keripik singkong Surya Keripik singkong pedas 

7 Keripik singkong Pedas 

Lampung 

Keripik singkong pedas 

8 Keripik singkong Aneka 

Rasa 

Aneka keripik singkong dan 

pisang 

9 Keripik singkong sinjai 

Shinta 

Aneka keripik singkong, pisang, 

ubi. 

10 Keripik singkong Merpati 

Putih 

Keripik singkong sinjai 

11 Keripik Singkong Karya 

Mandiri 

Aneka keripik pisang dan 

singkong 

12 Keripik Singkong Mbah 

Keripik 

Keripik singkong pedas 

13 Keripik singkong Siger Keripik singkong pedas 

Sumber: Kementrian Perindustrian RI (https://kemenprin.go.id) 

https://kemenprin.go.id/
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 Berdasarkan data usaha keripik singkong di atas dapat kita 

lihat bahwa penggiat usaha penggolahan keripik khususnya keripik 

singkong di Bandar Lampung cukup banyak. Salah satunya usaha 

keripik singkong ANTE yang sudah berjalan paling lama di antara 

pabrik keripik singkong lain, kurang lebih 17 tahun memproduksi 

keripik singkong khas padang yang pemasarannya sudah sangat 

luas merambah ke berbagai toko pusat oleh-oleh di Lampung 

hingga mini market pada Pulau Sumatera dan Jawa. Produksinya 

paling besar di antara pabrik yang lain, satu hari proses produksi 

pabrik ini membutuhkan 1 ton singkong yang harus diolah yang 

menghasilkan 2.000-2.500 pcs keripik yang siap dipasarkan 

dengan harga jual sebesar Rp. 10.000 per pcs. 

 Karyawan yang bekerja di pabrik keripik singkong ANTE 

paling banyak di antara pabrik lain, yaitu berjumlah 30 karyawan 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti 

bagian penggupasan, penggorengan, pengemasan dan pemasaran. 

Sebagian karyawan berasal dari Kelurahan Sukabumi dan sebagian 

lagi berasal dari luar Kota Bandar Lampung, seperti Pringsewu dan 

Kalianda. Karyawan yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung 

disediakan tempat tinggal. Sebagian karyawan ANTE bekerja 

menuju pabrik menggunakan sepeda motor dan ada beberapa yang 

berjalan kaki. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, seperti pemenuhan kebutuhan pekerja masing-masing, di 

antaranya kebutuhan sandang, pangan dan papan.   

  Pengupahan buruh/pekerja merupakan suatu kompensasi yang 

dibayarkan oleh majikan kepada buruh sebagai balas jasa atas 

kinerja yang di berikan terhadap perusahaan karena gaji yang 

diterima buruh/pekerja berfungsi sebagai penunjang untuk 

kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, 

papan, pendidikan dan lain-lain.
14

 Seperti praktik upah mengupah 

yang dilakukan oleh pabrik keripik singkong ANTE yang 

                                                           
 14Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun 

Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). h. 

237 
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membayar balas jasa kepada karyawan dengan bermacam-macam 

sistem pengupahan. 

 Sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha pengolahan 

keripik singkong ANTE terdapat tiga jenis, yaitu sistem 

pengupahan borongan, sistem pengupahan mingguan dan sistem 

pengupahan bulanan. Dari ketiga jenis sistem upah yang diberikan 

kepada pekerja tentunya nominal yang diterima berbeda. Berikut 

ini adalah jumlah upah yang di dapatkan pekerja: 

 

 

Tabel 1.2 

Upah Pekerja Pabrik Keripik ANTE 

No Jenis Upah Jumlah Akumulasi 

perbulan 

1 Bulanan Rp. 1.800.000 Rp. 1.800.000 

2 Mingguan Rp. 450.000 Rp. 1.800.000 

3 Borongan  Rp. 400.000-Rp.500.000 Rp. 1.600.000-Rp. 

2.000.000 

  Sumber: Wawancara Sekretaris Pabrik ANTE 

 Berdasarkan data upah di atas dapat diketahui bahwa untuk 

upah bulanan sebesar Rp.1.800.000, upah mingguan karyawan 

mendapatkan Rp.450.000 dan upah borongan sebesar Rp.400.000-

500.000 yang dibayarkan setiap hari sabtu. Upah bulanan hanya 

diberikan kepada karyawan yang menginap. Sedangkan untuk 

karyawan yang tidak menginap tersedia upah mingguan dan 

borongan.  

 Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 Provinsi Lampung sebesar 

Rp.2.432.001 perbulan, sedangkan untuk Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) adalah sebagai berikut
15

: 

Tabel 1.3 

UMK Kota Bandar Lampung 

                                                           
 15https://disnaker.lampungprov.go.id (diakses pada Hari Senin, 24 Mei 

2021, Pukul 13.30) 

https://disnaker.lampungprov.go.id/
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No Tahun Jumlah UMK 

1 2019 Rp. 2.445.141 

2 2020 Rp. 2.653.222 

3 2021  Rp. 2.739.983 

  Sumber: disnaker.lampungprov.go.id 

 Ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) berarti 

pengusaha dilarang memberikan upah di bawah standar Upah 

Minimum Provinsi (UMP). Sebagaimana dalam Islam upah yang 

diberikan harus adil, layak dan bijak untuk menunjang 

kesejahteraan buruh/pekerja. 

 Berdasarkan tabel UMK Kota Bandar Lampung di atas dapat 

diketahui bahwa besaran UMK setiap tahunnya mengalami 

kenaikan, pada tahun 2019 Rp. 2.445.141, pada tahun 2020 Rp. 

2.653.222 dan pada tahun 2021 Rp. 2.739.983. Seiring dengan 

kenaikan UMK setiap tahunnya, akan tetapi upah yang diberikan 

kepada pekerja keripik singkong ANTE masih jauh dari standar 

UMK Kota Bandar Lampung tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 

2.739.983. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

karyawan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.  

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

sistem pengupahan yang dilakukan pada usaha keripik singkong 

ANTE yang berada di Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung 

dalam pandangan ekonomi islam dengan judul penelitian: 

“Analisis Sistem Pengupahan pada Usaha Keripik Singkong 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Keripik 

Singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu melihat sistem pengupahan pada 

usaha keripik singkong ANTE yang diberikan oleh pengusaha 

dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Adapun subfokus pada 
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penelitian ini yaitu pekerja/karyawan pada usaha keripik singkong 

ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengupahan pada usaha keripik singkong 

ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja ? 

2. Bagaimana sistem pengupahan pada usaha keripik singkong 

ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut perspektif 

ekonomi Islam ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada usaha keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

2. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada usaha keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah 

agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi yang 

menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

rujukan dalam memajukan serta untuk menambah ilmu 

pegetahuan penulis, dan pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi 

Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan dan 

kesejahteraan pekerja pada usaha pabrik keripik. 
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2. Secara Praktis 

a.Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai sistem pengupahan yang berlaku serta 

implikasi dari penerapannya untuk kesejahteraan pekerja 

khususnya pada usaha pabrik keripik. 

b. Bagi pelaku usaha khususnya pemilik usaha keripik 

singkong ANTE dapat menetapkan sistem pengupahan 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja atau 

karyawan pabrik yang sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama penulis 

memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan 

sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, 

adapun beberapa karya ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai 

landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan 

skripsi yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 1.4 

Kajian Penelitian Terdahulu 

N

o 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

1 Misbahul 

Khoir dan 

Yusri Naili 

(2018) 

“Analisis 

Sistem 

Pengupahan 

Pabrik Tahu 

Di Poluju 

Baureno 

Bojonegoro 

Ditinjau Dari 

Prinsip 

Tanggung 

Jawab Dalam 

Kualitatif 

(wawancar

a) 

Pengupahan 

pada pabrik 

tahu bapak 

Sukanto Desa 

Poluju, 

Kecamatan 

Baureno, 

Bojonegoro 

sudah cukup 

mengikuti 

konsep adil 

dan prinsip 

tanggung 

jawab dalam 

Islam. Karena, 

Perbedaan pada 

penelitian Misbahul 

Khoir dan Yusri Naili 

antara lain penelitian 

dilakukan pada tahun 

2018, lokasi penelitian 

berada di Poluju, 

Baureno, 

Bojonegoro,teori yang 

digunakan yaitu prinsip 

tanggung jawab dalam 

ekonomi Islam. 

Sedangkan, pada 

penelitian yang akan 

diteliti dilakukan pada 
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Ekonomi 

Islam”.
16

 

upah yang 

diberikan 

sesuai dengan 

perhitungan 

banyak upah 

karyawan 

berdasarkan 

dengan jam 

kerja dan hasil 

kerjanya. 

Selain itu 

pemberian 

upah selalu 

tepat waktu. 

Dalam segi 

kebijaksanaan 

belum cukup 

baik, karena 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

pemilik pabrik 

masih ada 

keraguan, 

misalnya 

memecat 

karyawan 

yang malas-

malasan. 

tahun 2021, lokasi 

penelitian di Kelurahan 

Sukabumi, Bandar 

Lampung, 

menggunakan teori 

kesejahteraan 

karyawan. 

2 M. Sahirul 

Alim dan Sri 

Herianingrum 

(2018) “Sistem 

Pengupahan 

Outsourcing 

Kualitatif 

(wawancar

a) 

Upah yang 

ditetapkan PT. 

Mahakam 

sudah sesuai 

dengan nilai-

nilai Islam 

Perbedaan penelitian 

M. Sahirul Alim dan 

Sri Herianingrum 

antara lain penelitian 

dilakukan pada tahun 

2018, lokasi penelitian 

                                                           
 16Misbahul Khoir dan Yusri Naili, “Analisis Sistem Pengupahan Pabrik 

Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam 

Ekonomi Islam”, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Akademika, 

Volume 12, Nomor 1, Juni 2018. 
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dalam 

perspektif 

islam (studi 

kasus pada 

PT. Mahakam 

Kencana Intan 

Padi 

Surabaya”.
17

 

yang 

didasarkan 

pada 

kelayakan 

upah dalam 

pemenuhan 

kebutuhan. 

Pengupahan 

sudah sesuai 

dengan UMR 

Kota Surabaya 

sebesar 

Rp.2710.000 

yang dinilai 

pemerintah 

sebagai acuan 

pengupahan 

yang dapat 

dikatakan 

layak. 

di Surabaya dan 

meneliti pengupahan 

outsourcing  Pada PT, 

menggunakan teori 

aspek kelayakan dan 

keadilan dalam 

pengupahan. 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

diteliti dilakukan pada 

tahun 2021, lokasi 

penelitian berada di 

Kelurahan Sukabumi, 

Bandar Lampung, 

menggunakan teori 

kesejahteraan 

karyawan, meneliti 

sistem pengupahan 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan pekerja 

pada usaha keripik 

singkong menurut 

perspektif ekonomi 

Islam. 

3 Fakhrurradhi  

(2020) 

“Analisis 

Sistem 

pengupahan 

dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Karyawan 

Menurut Etika 

Kualitatif 

(wawancar

a) 

Pengupahan 

sudah sesuai 

dengan yang 

dianjurkan 

Rasulullah 

SAW yaitu, 

upah yang 

disebutkan 

terlebih 

dahulu, 

Perbedaan penelitian 

Fakhrurradhi antara 

lain penelitian 

dilakukan pada tahun 

2020, lokasi penelitian 

berada di Kecamatan 

Delima, Kabupaten 

Pidie, menggunakan 

teori etika bisnis Islam, 

meneliti sistem 

                                                           
 17M. Sahirul Alim dan Sri Herianingrum, “Sistem Pengupahan Outsourcing 

dalam perspektif islam (studi kasus pada PT. Mahakam Kencana Intan Padi 

Surabaya)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi 

Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5, No. 6, 2018. 
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Bisnis 

Islam”.
18

 

membayar 

upah sebelum 

keringatnya 

kering, sistem 

upah menurut 

kebutuhan, 

dan sistem 

upah menurut 

banyaknya 

produk. 

Pandangan 

etika bisnis 

Islam terhadap 

sistem 

pengupahan 

pada pabrik 

roti sinar pagi 

untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

karyawan 

adalah 

keadilan dan 

kelayakan 

untuk 

mencukupi 

kebutuhan 

pangan, 

sandang dan 

tempat tinggal. 

pengupahan dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan pada 

usaha pabrik roti 

menurut etika bisnis 

Islam. Sedangkan, pada 

penelitian yang akan 

diteliti dilakukan pada 

tahun 2021. Lokasi 

penelelitian berada di 

Kelurahan Sukabumi, 

Bandar Lampung, 

menggunakan teori 

kesejahteraan 

karyawan, meneliti 

sistem pengupahan 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan pekerja 

pada usaha keripik 

singkong menurut 

perspektif ekonomi 

Islam. 

4 M. Mabruri 

Faozi dan 

Putri Inggi 

Rahmiyanti 

(2016) “Sistem 

Kualitatif 

(wawancar

a) 

Sistem 

pengupahan 

tenaga kerja 

Home Industri 

konveksi ABR 

Perbedaan penelitian 

M. Mabruri Faozi dan 

Putri Inggi Rahmiyanti 

antara lain dilakukan 

pada tahun 2016, lokasi 

                                                           
 18Fakrurradhi, “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pabrik Roti 

Sinar Pagi Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)”, Jurnal Keagamaan dan Ilmu 

Sosial, Vol. 5, No. 1, 2020. 
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Pengupahan 

Tenaga Kerja 

Home Industri 

Konveksi ABR 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam”.
19

 

menggunakan 

sistem 

pengupahan 

borongan yang 

dikombinasi 

dengan sistem 

upah menurut 

hasil, upah 

yang diperoleh 

akan dikalikan 

dengan jumlah 

hasil produksi 

dan upah yang 

disepakati 

oleh majikan 

dan tenaga 

kerja. Jumlah 

upah tidak 

sama setiap 

divisinya, 

karena 

perbedaan 

tanggung 

jawab 

pekerjaan. 

Ketika jam 

kerja melebihi 

waktu yang 

ditentukan 

akan dihitung 

upah lembur, 

sehingga 

tenaga kerja 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

penelitian berada di 

Kelurahan Perbutulan, 

Kecamatan Sumber, 

kabupaten Cirebon, 

meneliti tentang sistem 

pengupahan tenaga 

kerja pada industri 

konveksi menurut 

perspektif ekonomi 

Islam. Sedangkan, pada 

penelitian yang akan 

diteliti dilakukan pada 

tahun 2021, lokasi 

penelitian berada di 

Kelurahan Sukabumi, 

Bandar Lampung, 

meneliti sistem 

pengupahan dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan pekerja 

pada usaha keripik 

singkong menurut 

perspektif ekonomi 

Islam.  

                                                           
19M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja 

Home Industri Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 

1, 2016. 
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hidup adil, 

layak dan 

wajar. 

5 Syndyatul 

Mulyadi 

(2017) 

“Analisis 

Sistem 

Pengupahan 

dalam 

Prespektif 

Ekonomi 

Islam (Studi 

Kasus Di 

Home Industri 

Sandal Desa 

Toyomarto-

Singosari”.
20

 

Kualitatif 

(wawancar

a) 

Sistem upah 

yang 

digunakan 

menggunakan 

sistem upah 

borongan yang 

menggunakan 

perhitungan 

berdasarkan 

satuan hasil 

dikalikan 

dengan tingkat 

upah yang 

telah 

disepakati. 

Pada home 

industri sandal 

ini majikan 

tidak 

memberikan 

jaminan 

kesehatan atau 

lainnya. Selain 

itu upah yang 

diperoleh 

masih 

dianggap 

kurang untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

hidup pekerja 

dimana 

Perbedaan penelitian 

Syndyatul Mulyadi 

antara lain dilakukan 

pada tahun 2017, 

lokasi penelitian 

berada di Toyomarto, 

Singosari, meneliti 

tentang sistem 

pengupahan pada 

industri sandal. 

Sedangkan, pada 

penelitian yang akan 

diteliti dilakukan pada 

tahun 2021, lokasi 

berada di Kelurahan 

Sukabumi, Bandar 

Lampung, meneliti 

tentang sistem 

pengupahan pada 

usaha keripik singkong 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan pekerja 

menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

 

                                                           
 20Syndyatul Mulyadi, “Analisis Sistem Pengupahan dalam Prespektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari”, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 5, No, 2, 2017. 
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beberapa 

pekerja masih 

mendapatkan 

upah yang 

jauh dari 

tingkat UMK 

Kabupaten 

Malang. 

Sistem 

pengupahan 

sudah sejalan 

dengan 

terpenuhinya 

rukun dan 

syarat upah 

dalam 

ekonomi 

Islam. 

 

Dari beberapa penelitian di atas merupakan rujukan atas 

penelitian yang akan peneliti laksanakan. Dari tema dan fokus yang 

diteliti selaras dengan penelitian yang akan dilakukan. Tema 

besarnya yaitu mengenai analisis sistem pengupahan. Namun dari 

penelitian yang akan peneliti laksanakan, yang menjadi perbedaan 

dari penelitian terlebih dahulu yaitu objek yang diteliti, peneliti 

akan fokus pada objek penelitian usaha keripik singkong ANTE, 

yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung.  

Selain itu, perbedaan rentang tahun dengan lima penelitian 

terdahulu yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2020. 

Sedangkan, penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada tahun 

2021. Perbedaan yang selanjutnya yaitu, dari lima penelitian di atas 

hanya fokus membahas sistem pengupahan menurut perspektif 

ekonomi Islam dan etika bisnis Islam saja, sedangkan, untuk 

penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan menurut 

perspektif ekonomi Islam.  
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a.Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode ini adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif, 

hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
21

 Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan atau Field research yaitu penelitian 

dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini 

dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi 

atau lapangan penelitian berkenaan dengan sistem 

pengupahan pada usaha keripik singkong dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja pada usaha keripik 

singkong ANTE, kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

 Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif, 

yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterprestasikannya. Dengan mengumpulkan data-data 

dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil 

penelitian dilapangan. Dalam metode ini yang penulis 

lakukan adalah bagaimana suatu pengaplikasian sistem 

pengupahan pada usaha keripik singkong dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja pada usaha keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

c.Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang peneliti laksanakan berada di 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                           
 21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017). h. 9. 
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2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini menggunakan data sebagai berikut: 

a.Data Primer 

 Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau data yang 

diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.
22

 Dalam penelitian 

ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu 

dengan mewawancarai secara langsung pihak yang terkait, 

pemilik usaha keripik singkong ANTE, Kelurahan 

Sukabumi, Bandar Lampung. Sumber informasi ini 

memberikan data-data secara langsung yang datanya bersifat 

orisinil. Data ini merupakan data utama yang penulis 

gunakan untuk mencari informasi untuk menganalisis sistem 

pengupahan pada usaha keripik singkong dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

b. Data Sekunder 

 Selain data primer, sebagai pendukung dalam 

penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dengan kata lain 

data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.
23

 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari 

perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga 

ataupun instansi yaitu seperti upah minimum provinsi 

Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a.Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
24

 Populasi terdiri kumpulan 

                                                           
 22 Ibid, h.193 

 23 Ibid, h.193 

 24 Ibid, h.80 
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dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang 

sedang dikaji. Populasi adalah sekelompok individu yang 

memiliki karakteristik sama dan semua individu yang 

menjadi sumber penelitian sampel. Adapun yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah pekerja aktif yang 

berjumlah 30 orang pada usaha keripik singkong ANTE, 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

b. Sampel 

 Sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil 

dari populasi tersebut harus betul-betul representatif 

(mewakili). Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian 

yang ditarik dari populasi akibatnya sampel selalu bagian 

yang lebih kecil dari populasi.
 25

 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik yang berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto, yang menyebutkan apabila subjek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian populasi.
26

 Oleh karena itu 

sampel pada penelitian ini terdiri dari seluruh karyawan 

yang berjumlah 30 orang karyawan pada usaha keripik 

singkong ANTE, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode untuk mengumpulkan data, adapun metode tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a.Observasi 

 Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

ataupun psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi bertujuan 

menjawab masalah penelitian, Dalam hal ini yang dilakukan 

oleh peneliti adalah mendatangi langsung lokasi penelitian 

                                                           
 25 Ibid, h.81 

 26Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62 
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yaitu usaha keripik singkong ANTE yang terletak di 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. hal ini ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang kongkrit. Cara dan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis pada objek penelitian, dalam hal 

ini meliputi usaha keripik singkong ANTE yang terletak di 

Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

b. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang 

diteliti. Metode Interview yaitu proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang 

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi yang diberikan oleh responden. 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara 

dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian 

responden menjawab secara bebas. Tujuannya dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait 

sistem pengupahan pada usaha keripik singkong dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja pada usaha keripik 

singkong ANTE, kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai 

langsung pemilik usaha keripik singkong ANTE dan pekerja 

pada usaha keripik singkong ANTE di Kelurahan Sukabumi, 

Bandar Lampung. 

c.Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. 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. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja pada 
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usaha keripik singkong ANTE Kelurahan Sukabumi, Bandar 

Lampung. 

5. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data 

secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar 

dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan 

cara berpikir induktif. Analisis deskriptif kualitatif adalah 

menggambarkan dan menyebutkan secara jelas mengenai sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Cara 

berpikir induktif yaitu proses induktif yang selalu digunakan 

pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penularan 

induktif merupakan proses berpikir yang berdasarkan 

kesimpulan umum pada konidisi khusus.
27

 Cara berpikir ini, 

peneliti gunakan untuk melihat sistem pengupahan dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut perspektif 

ekonomi Islam pada usaha keripik singkong ANTE Kelurahan 

Sukabumi, Bandar Lampung.  Teknik analisis data kualitatif 

terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama 

lain yaitu, reduksi data, penyajian (display) data dan penarikan 

kesimpulan. Menurut sugiyono ada tiga tahapan dalam analisis 

data kualitatif yaitu: 

a.Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari pola dan temanya dengan membuang yang tidak 

perlu.
28

 

 

 

b. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif 

                                                           
 27Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 248. 

 28Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 485. 
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penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian 

atau narasi singkat, bagan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.
29

 

c.Menarik Kesimpulan 

 Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan 

saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
30

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dan sistematika pembahasan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori yang digunakan penluis dalam penelitian 

ini. Teori yang di bahas penulis yaitu kesejahteraan, kesejahteraan 

karyawan, upah menurut ekonomi konvensional dan upah menurut 

ekonomi Islam. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum pabrik keripik singkong 

ANTE, seperti profil usaha, visi dan misi, struktur organisasi, jam 

kerja, proses produksi dan biaya produksi. Serta berisi penyajian 

data dan fakta penelitian yang menguraikan tentang fakta-fakta 

temuan di lapangan yang didukung dengan data-data yang 

ditemukan di lapangan. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi analisis data penelitian dan hasil penelitian 

                                                           
 29 Ibid, h. 488. 

 30 Ibid, h. 492. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil 

penelitian 

J. Kerangka Berpikir 

 Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaiman teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang diteliti. 
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Meningkatkan kesejahteraan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

 Pengertian kesejahteraan menurut kamus besar bahasa 

Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna 

aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala 

macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.
31

 Kata sejahtera 

mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang 

artinya payung, dalam konteks kesejahteraan, ”catera” adalah 

orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya terbebas 

dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman dan tentram secara lahir dan batin.
32

 

 Undang-undang nomor 13 tahun 1998 mendefinisikan 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai 

dengan Pancasila.
33

 

 Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan 

yang ingin dicapai  dalam proses pembangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah 

dicapai tidak hanya pada aspek material namun juga dalam 

aspek spiritualnya, ketika sebuah proses pembangunan hanya 

diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa 

dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan 

                                                           
 31https://kbbi.web.id/sejahtera.html (diakses pada Minggu 31 Oktober 2021, 

pukul 19.01) 

 32Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika 

Aditama, 2021). h, 8. 

 33http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu013.pdf (diakses pada hari 

minggu, 31 Oktober 2021, pukul 20.12) 

https://kbbi.web.id/sejahtera.html
http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu013.pdf
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bisa tercapai secara sempurna. Masyarakat akan merasakan 

kehidupan yang hampa dan tanpa makna sekalipun semua 

fasilitas tersedia. 

 World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas 

hidup sebagai sebuah presepsi individu terhadap kehidupannya 

di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada 

yang terkait dengan tujuan, harapan, standard an juga perhatian 

terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih 

luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, inividu, psikologis, 

tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan 

lingkungannya.
34

           

 Menurut Rambe dalam buku  Euis Sunarti, kesejahteraan 

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil, 

maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan 

dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap 

warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, rumah tangga dan masyarakat. Kesejahteraan merupakan 

titik ukur bagi masyarakat yang telah berada pada kondisi 

sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat di ukur dari kesehatan, 

ekonomi , kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.
35

    

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan merupakan proses kegiatan yang terorganisasi 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga 

terpenuhinya kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupannya 

yang lebih baik dari sebelumnya.                                                                                        

 

2. Kesejahteraan Karyawan 

a.Pengertian Kesejahteraan Karyawan 

 Dalam upaya perusahaan memelihara dan 

meningkatkan motivasi atau semangat karyawan dalam 

bekerja, langkah yang nyata dapat dilakukan salah satunya 

                                                           
 34Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2021), h. 2. 

 35Astrianan Widiastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja 

dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa tengah 

Tahun 2009” Economics Development Analysis Journal, Vol.1, No.2, (Januari, 2012). 
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yaitu dengan memberikan kompensasi yang dinilai adil dan 

layak oleh karyawan. Didalam kompensasi terdapa program 

kesejahteraan yang dikenal dengan istilah fringe benefit atau 

benefit and services.  

 Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap 

(material dan non material) yang diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar 

produktivitas dan semangat kerjanya meningkat.
36

 

 Berdasarkan pengertian kesejahteraan karyawan di 

atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan 

merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan atau pekerja baik berbentuk material dan non 

material yang bertujuan untuk mempertahankan semangat 

kerja dan meningkatkan produktivitas. 

 Menurut Andrew F. Sikula kesejahteraan adalah 

“Indirect compencationsare reimbursement received by 

employees in from other than direct wages or salary”. 

Kompensasi tidak langsung adalah balas jasa yang diterima 

oleh pekerja dalam bentuk selain upah dan gaji langsung. ”A 

benefit would be company program such as pension holiday 

pay, health severance pay. A service would be things like a 

company car, athletic field, Christmas party, etc”. benefit 

meliputi program-program perusahaan, seperti jaminan 

dihari tua, waktu libur, tabungan. Sedangkan servis berupa 

fisik/bendanya seperti mobil dinas, fasilitas olahraga, 

memperingati hari besar dan sebagainya. Menurut 

Pangabean kesejahteraan karyawan yang dikenal sebagai 

benefit mencakup semua jenis penghargaan berupa uang 

yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan.
37

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa 

kesejahteraan karyawan merupakan bentuk kompensasi yang 

bersifat tidak langsung yang dimana pemberiannya tidak 

                                                           
 36Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2018) h. 185. 

 37Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013) h. 95. 
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memandang sudah berapa lama karyawan tersebut bekerja 

dan kinerja karyawan, tetapi berdasarkan keanggotaan atau 

keberadaan karyawan dalam sebuah perusahaan.  

 

b. Tujuan dan Prinsip Kesejahteraan Karyawan 

 Kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat 

dan mendorong untuk tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan 

legal pemerintah. Adapun tujuan dari pemberian program 

kesejahteraan yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan pemenuhan 

kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. 

2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan 

bagi karyawan dan keluarganya. 

3. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja 

karyawan. 

4. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. 

5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik 

dan nyaman. 

6. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan 

7. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas 

karyawan. 

8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

9. Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia. 

10. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan 

perusahaan. 

11. Meningkatkan status sosial karyawan.
38

 

Berdasarkan tujuan dan prinsip kesejahteraan di atas 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian program 

kesejahteraan karyawan yaitu agar terpenuhinya kebutuhan 

karyawan beserta keluarganya dan memotivasi karyawan 

                                                           
 38 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018) h. 185. 
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agar karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

 

c.Jenis-Jenis Program Kesejahteraan Karyawan 

 Program kesejahteraan karyawan diberikan oleh 

perusahaan dalam wujud finansial dan non finansial yang 

bersifat ekonomis. Pelaksanaannya harus diprogram dengan 

sebaik-baiknhya supaya bermanfaat bagi karyawan, 

perusahaan dan masyarakat.  Adapun kesejahteraan 

karyawan menurut Malayu P. Hasibuan yaitu
39

: 

Tabel 2.1 

Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan  

No Ekonomi Fasilitas Pelayanan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tunjangan Hari Raya 

Bonus 

Uang Duka 

Pakaian  

Uang pengobatan 

Tempat Ibadah 

Pendidikan 

Cuti 

Koperasi 

Izin 

Kesehatan 

 

 

 Pentingnya program kesejahteraan karyawan yang 

merupakan bagian dari kompensasi tersebut diberikan 

kepada karyawan dalam rangka meningkatkan semangat 

kerja karyawan. Kesejahteraan ini bisa disebut sebagai balas 

jasa pelengkap merupakan upaya perusahaan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan karyawan secara maksimal.
40

 

 Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu 

upaya perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja, 

kinerja, disiplin, loyalitas karyawan terhadap perusahaan 

dengan cara memenuhi kebutuhan karyawan itu sendiri 

                                                           
 39 Ibid, h. 188. 

 40 Ibid, h. 189. 
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seperti gaji/upah, bonus serta berbagai tunjangan. Sesuai 

dengan kemampuan perusahaan sehingga dapat membuat 

karyawan merasa senang, aman dan nyaman bekerja di 

perusahaan. 

 

3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

 Islam memiliki konsep Kesejahteraan yang jauh lebih 

bagus dibanding konsep kesejahteraan ekonom-ekonom barat. 

Konsepnya pun telah diterapkan dengan baik, mulai dari zama 

Rasulullah Saw sampai para Khalifah penggantinya. 

Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai 

dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran 

non material seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, 

terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan 

sosial. 

 Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera 

bila terpenuhi dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok setisp individu rakyat, baik pangan, sandang, papan 

pendidikan serta kesehatannya, kedua, terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan 

manusia. Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya sebatas 

sistem ekonomi semata, melainkan sebuah sistem hukum, 

sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.
41

 Kesejahteraan 

menurut Islam merujuk kepada QS. Quraisy ayat 3-4, yaitu: 

               

           

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik 

rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka 

dari ketakutan.(QS. Quraisy: 3-4). 

                                                           
 41Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktek 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2016). h. 63. 
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Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik 

Indonesia mengenai ayat di atas yaitu: dalam ayat ini, Allah 

memerintahkan agar mereka menyembah Tuhan pemilik rumah 

ini, yaitu Ka’bah dengan pengabdian yang hakiki dan tidak 

mempersekutukanNya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat 

yang telah mereka terima. Hendaklah mereka menyembah 

Tuhan yang telah memberi maka  mereka untuk menghilangkan 

lapar, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memahami 

mereka dari rasa ketakutan. Terpenuhinya kebutuhan akan 

makanan dan rasa aman merupakan dua prasyarat penting untuk 

menjamin kesejahteraan suatu masyarakat.
42

 

 Dari makna ayat di atas dapat dilihat bahwa indikator 

kesejahteraan dalam Al-Qur’an ada tiga, yaitu: 

a.Menyembah Tuhan 

 Indikator kesejahteraan yang pertama dan utama didalam 

Al-Qur’an adalah “Menyembah Tuhan pemilik Ka’bah”, 

mengandung makna bahwa proses mensejahterakan 

masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, 

sehingga sebelum masyarakat sejahtera karena fisik, maka 

terlebih dahulu dan paling utama adalah masyarakat benar-

benarmenjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan 

menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik. 

b. Menghilangkan lapar 

 Mengandung makna bahwa, yang memberi makan 

kepada orang lapar tersebut adalah Allah. Kemudian diayat 

ini juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari allah 

tersebut untuk menghilangkan lapar. 

c.Menghilangkan rasa takut 

 Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram 

bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu 

masyarakat. Jika perampokan, bunuh diri dan kasus 

kriminalits tinggi maka mengindikasikan bahwa masyarakat 

tersebut belum sepenuhnya sejahtera. 

                                                           
 42https://quran.kemenag.go.id/sura/106 (diakses pada Hari Minggu, 20 

Februari 2022, Pukul 16.40) 
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 Berdasarkan indikator kesejahteraan menurut Al-Qur’an 

dapat disimpulkan bahwa seseorang akan merasakan sejahtera 

dalam hidupnya jika mereka memprioritaskan menyembah 

tuhan dengan baik dengan cara menjalankan perintahNya serta 

menjauhi laranganNya. Sehingga, mereka tidak merasakan 

kekhawatiran atas rezeki yang akan mereka dapatkan, karena 

mereka yakin bahwa rezeki bersumber dari Allah SWT, 

sehingga mereka merasa aman, nyaman dan tentram dalam 

menjalani kehidupan. 

 

4. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Falah berasal dari bahasa arab dari kata aflahah-yaflihu 

yang memberikan kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, 

yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah 

kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat 

dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan hidup 

masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah segala 

bentuk keadaan baik materil dan nonmaterial, yang mampu 

meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

,mulia.
43

 

Menurut As-Shabiti, maslahah dasar bagi kehidupan 

manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (dien), jiwa (nafs), 

intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl) dan material 

(ealth). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar 

manusia yaitu kebutuhan yang mutlak dipenuhi, agar manusia 

dapat hidup bahagia didunia maupun diakhirat. Sedangkan, 

menurut Imam Al-Ghozali, kesejahteraan dari suatu masyarakat 

tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar 

yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta 

atau kekayaan, intelektual atau akal. Ia menitik beratkan bahwa 

sesuai tuntunan wahyu, kabaikan didunia dan diakhirat 

merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi 

                                                           
 43Adimarwan A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 62 
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dari fungsi kesejahteraan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, 

kesenangan, kenyamanan dan kemewahan.
44

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan dunia dan akhirat dapat diwujudkan apabila 

kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara seimbang. Di antaranya 

agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau 

kekayaan, intelektual atau akal yang harus dipelihara dan 

dipenuhi kebutuhannya agar dapat mencapai falah didunia 

maupun diakhirat. 

Pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup 

kebutuhan manusia antara lain:
45

 

a.Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan 

dunia, artinya ketika kebutuhan dharuriyat itu hilang maka, 

kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, 

dan yang akan muncul justru adalah kerusakan dan bahkan 

musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan 

dasar atau pun primer yang harus selalu ada dalam 

kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi 

lima poin yang bisa dikenal dengan al-kulliyat al khamsah, 

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan 

memenuhi kebutuhan kelima di atas, yang apabila tidak 

tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan 

manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, 

bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada 

pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. Ia menitik 

beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kabaikan didunia 

dan diakhirat merupakan tujuan utamanya. 

b. Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat 

menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang 

mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai 

dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat 

terpenuhi maka akan bisa menambah Value atau nilai 

                                                           
 44Ibid, h. 63. 

 45 Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Bandung: Kencana, 2011) Edisi 1, h. 165. 
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kehidupan manusia misalnya, mendapat fasilitas PLN, 

mempunyai motor dan sudah menggunakan handphone 

untuk mendapatkan suatu informasi. 

c.Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan yang baik dan 

menghindari yang buruk seperti dengan apa yang telah 

diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali 

dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan 

yang bersifat mendekati kemewahan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar manusia mencapai 

kesejahteraannya mencakup kebutuhan primer (dharuriyat) 

yang wajib dipenuhi agar  tidak membawa kerusakan pada 

kehidupan manusia. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu 

kebutuhan sekunder (hajiyat) yaitu penunjang kebutuhan primer 

yang dapat menambah nilai kehidupan manusia. Kebutuhan 

yang terakhir yaitu kebutuhan tersier (tahsiniyat) merupakan 

kebutuhan yang bersifat mewah. Ketiga kebutuhan tersebut 

dapat dipenuhi oleh manusia sesuai dengan kemampuan dalam 

pemenuhannya. 

 

B. Upah Menurut Ekonomi Konvensional 

1. Teori Upah Menurut Ekonomi Konvensional 

 Upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2015 Tentang pengupahan, 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 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.
46

 Dalam 

teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa 

fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh 

pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak 

dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja 

                                                           
 46https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PP_Nomor_78_Tahun_2015(1).pdf 

(diakses pada Selasa, 31 Agustus 2021 Pukul 17.56) 
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kasar yang tidak tetap. Sehingga dalam teori ekonomi kedua 

jenis pendapatan kerja tersebut disamakan dengan upah.
47

 

 Pengupahan karyawan merupakan suatu kompensasi 

yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai 

balas jasa atas kinerja yang diberikan terhadap perusahaan 

Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai 

penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk 

memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. 

Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada 

karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan 

produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling 

memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus 

memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaanya dan 

karyawan bekerja sesuai dengan perjanjian.
48

 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

upah merupakan bentuk imbalan atau balas jasa yang 

dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja ataupun peraturan 

perundang-undangan, yang harus diberikan majikan kepada 

pekerja/buruh atas kinerja yang telah dilakukan oleh 

pekerja/buruh sebagai penunjang kelangsungan hidup, untuk 

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan serta pendidikan 

pekerja. 

  Teori investasi sumber daya manusia didasarkan pada 

asumsi bahwa setiap tambahan investasi sumber daya manusia 

dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja serta gizi 

dan kesehatan akan menambah kemampuan berproduksi dari 

orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, produktivitas kerja 

atau produk yang dihasilkan seseorang, berbanding lurus 

dengan akumulasi investasi sumberdaya manusia yang dialami 

oleh orang tersebut. Semakin besar akumulasi investasi sumber 

daya manusia yang dialami seseorang, semakin tinggi 

                                                           
 47Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga (Depok: 

Raja Grafindo Persada, 2013). h. 351. 

 48Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun 

Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). h. 
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produktivitasnya. Upah merupakan imbalan atas nilai produk 

yang dihasilkan oleh seseorang. Semakin tinggi produktivitas 

kerja seseorang, maka semakin tinggi upahnya. Dengan kata 

lain, tingkat upah berbanding lurus dengan produktivitas kerja 

dan dengan demikian berbanding lurus dengan akumulasi 

investasi sumber daya manusia.
49

  

 Berdasarkan teori sumberdaya manusia dapat 

disimpulkan bahwa jika setiap sumberdaya manusia 

mendapatkan input berupa pelatihan, pendidikan serta 

pengalaman kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Sehingga jika produktitvitas karyawan meningkat 

maka akan semakin tinggi juga upah yang didapatkan oleh 

karyawan tersebut.  

 

2. Komponen Upah 

 Menurut surat edaran menteri tenaga kerja R.I No.SE-

07/MEN/1990, Upah mempunyai komponen yang terdiri dari: 

a. Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

pekerja menurut pangkat dan jenis pekerjaan yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

b. Tunjangan tetap, adalah suatu pembayaran yang teratur 

berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap 

untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan Dalam 

satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, 

seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan 

perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah dan 

lain-lain. 

c. Tunjangan tidak tetap, adalah suatu pembayaran secara 

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang 

diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya 

serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama 

dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan 

transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan 

dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila 

                                                           
 49Payaman J. Simanjuntak, Teori Dan Sistem Pengupahan (Jakarta: UI 

Publishing, 2019). h. 46. 
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tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran, pemberian 

tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.
50

 

 Berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja R.I 

No.SE-07/MEN/1990 bahwa upah terdiri dari tiga komponen 

yaitu, upah pokok yang berupa imbalan dasar yang harus 

dibayarkan kepada pekerja menurut jenis pekerjaan serta 

pangkat dan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, 

tunjangan tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan 

menurut waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, dan 

tunjangan tidak tetap berupa tunjangan transport dan tunjangan 

makan yang diberikan menurut satuan waktu tertentu. 

 

3. Waktu Pembayaran Upah 

 Waktu pembayaran upah maksudnya adalah upah harus 

dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan 

supaya kepercayaan karyawan kepada pengusaha semakin 

tinggi serta ketenangan dan konsentrasi kerja karyawan juga 

menjadi lebih baik. Apabila pembayaran upah tidak tepat waktu 

maka disiplin, moral dan semangat kerja karyawan akan 

menurun, bahkan turn over karyawan akan semakin tinggi. 

Pegusaha harus memahami bahwa upah yang diterima pegawai 

akan dipergunakan untuk memenuhi hidupnya dan keluarganya, 

di mana sebagian besar kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda, 

seperti makan dan minum. 

 Kebijaksanaan waktu pembayaran upah ini hendaknya 

berpedoman pada prinsip: “daripada menunda lebih baik 

mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat”. 

Misalnya, upah dibayarkan setiap tanggal satu setiap bulan, jika 

pada tanggal satu jatuh pada hari libur atau hari minggu, 

sebaiknya pembayarannya dapat dipercepat menjadi hari 

sabtunya, pemberian upah insentif dan kesejahteraan hendaknya 

ditetapkan waktunya yang paling tepat, seperti saat tahun ajaran 
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baru bagi para karyawan yang sudah memiliki anak, supaya 

pemberian tersebut mempunyai dampak yang positif.
51

 

 Dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima karyawan 

akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

karyawan. Oleh karena itu, sebaiknya waktu pembayaran upah 

tidak mengalami penundaan dan segera dilakukan pembayaran 

upah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, agar 

kepercayaan kepada pengusaha, disiplin dan semangat 

karyawan semakin tinggi.  

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat besar kecilnya 

upah. Menurut antara lain sebagai berikut: 

a. Penawaran dan permintaan 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada 

pekerjaan (permintaan) maka uoah relatif kecil. Sebaliknya, 

apabila pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan 

pekerjaan maka upah relatif semakin besar. 

b. Kemampuan untuk membayar 

Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi atau 

perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat 

upah akan semakin besar. Sebaliknya apabila kemampuan 

dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat upah relatif kecil. 

c. Serikat buruh 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

upah semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak 

kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi 

relatif kecil. 

d. Produktivitas kerja pegawai 

Apabila produktivitas kerja pegawai baik dan hasilnya 

banyak maka upah akan semakin besar. Sebaliknya, apabila 
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produktivitas kerjanya buruk, serta hasilnya sedikit maka 

kompensasinya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres 

Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres 

menetapkan besarnya Upah Minimum Regional (UMR). 

Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

tidak sewenang-wenang menetapkan upah bagi pegawai. 

f. Biaya hidup 

Jika biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat upah 

semakin besar.  Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di 

daerah rendah maka tingkat upah relatif kecil.  Misalnya, 

tingkat di Jakarta lebih besar daripada di Bandung karena 

tingkat biaya hidup di kota lebih tinggi dibandingkan dengan 

Bandung. 

g. Posisi dan jabatan pegawai 

Pegawai yang menduduki jabatan lebih banyak akan 

menerima upah lebih besar.  Sebaliknya, pegawai yang 

menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh 

upah yang kecil.  Hal ini wajar karena seseorang mendapat 

tugas dan tanggung jawab yang besar harus mendapat upah 

yang lebih besar. 

h. Pendidikan dan pengalaman kerja. 

Pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama 

maka upah akan semakin besar karena kemampuan, serta 

keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, pegawai yang 

berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang 

maka tingkat upahnya kecil. 

i. Kondisi perekonomian nasional. 

Jika kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) 

maka tingkat upah akan semakin besar karena akan 

mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi 

perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah 

rendah karena terdapat banyak gerakan (menganggur). 

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan 

Jika jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan memiliki risiko 

(finansial, keselamatan) yang besar maka upah yang lebih 
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besar karena membutuhkan kebutuhan, serta ketelitian untuk 

mengerjakannya.  Akan tetapi, jika jenis dan sifat pekerjaann 

mudah risiko (finansial, kecelakaannya) kecil tingkat upah 

lebih rendah. Misalnya, pekerjaan merakit komputer 

kompensasinya lebih besar daripada pekerjaan kuli angkut 

barang.
52

 

 

5. Sistem Pembayaran Upah 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pembayaran upah 

yang umum digunakan adalah: 

a. Sistem Upah Menurut Waktu 

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit 

diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya 

dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. 

Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada 

lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya. 

b. Sistem upah menurut hasil (Output) 

Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit 

yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan 

kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada 

banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya 

waktu mengerjakannya. 

c. Sistem upah borongan 

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan 

upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu 

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika 

selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. 

Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai 

suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya.
53
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 53Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2018). h. 124 
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d. Sistem upah lembur 

Sistem upah lembur menurut PP No. 78 tahun 2015 adalah 

upah yang wajib dibayar oleh pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja 

atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari 

libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja atau buruh 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
54

 

Berdasarkan metode pembayaran upah di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam sistem dalam 

pembayaran upah di antaranya pembayaran upah menurut 

satuan waktu (harian, mingguan atau bulanan), sistem upah 

menurut hasil yang didasarkan pada banyaknya hasil yang 

dikerjakan, sistem upah menurut borongan yang penetapannya 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya, 

serta sistem upah lembur. Masing-masing dari sistem 

pembayaran upah di atas dapat digunakan untuk menjadi acuan 

pembayaran upah oleh majikan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi perusahaan.  

 

C. Upah Menurut Ekonomi Islam 

1. Teori Upah Menurut Ekonomi Islam 

 Upah dalam bahasa arab disebut  ujrah yang mempunyai 

arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga 

pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan 

ijarah yang mana ijarah mempunyai arti tersendiri. Al-ijarah 

berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-

„iwadh yang berarti ganti atau upah. Menurut terminologi ijarah 

memiliki arti menukar sesuatu dengan ada imbalannya, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa 

dalam menjual manfaat dan upah mengupah dalam menjual 

tenaga atau kekuatan.
55

 Adapun rukun dan syarat ijarah  adalah: 

a.Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir adalah orang yang 

                                                           
 54 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

 55Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 115 
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memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan 

musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 

b. Shigat ijab kabul antara mu‟jir  dan musta‟jir, ijab kabul 

sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul upah-

mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini 

kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 

5.000”, kemudian musta‟jir menjawab “akan aku kerjakan 

pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. 

c.Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-

mengupah. 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan 

dengan beberapa syarat berikut ini : 

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-

menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan 

kegunaannya. 

2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa 

dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa 

dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-

menyewa). 

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang 

mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang 

(diharamkan). 

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya 

hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian.
56

 

Adapun pembayaran upah dan sewa adalah sebagai 

berikut : 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. 

Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 

dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Hak menerima 

upah bagi musta‟jir adalah sebagai berikut: 
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1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika 

akad sewa. Kecuali bila dalam akad ditentukan hal 

lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir 

selama penyewaan berlangsung.
57

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

upah dalam ekonomi Islam dapat disebut dengan sewa 

menyewa dalam menjual manfaat dan upah mengupah dalam 

menjual tenaga atau kekuatan yang didalamnya terdapat rukun 

dan syarat yang berlaku. 

 

2. Faktor-Faktor Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam 

 Rasulullah Saw memberikan contoh yang harus 

dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah 

bagi para pegawai sebelum memulai pekerjaan.  Rasulullah 

SAW memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan 

informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan 

memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai 

pekerjaan, dan memberikan ketenangan. Mereka akan 

menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan 

kontrak kerja dengan majikan. Ketentuan ini untuk 

menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa 

upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami 

keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.
58

 

 Dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi tentang 

upah kepada pekerja sebelum atau akan memulai pekerjaan 

sangat penting, karena dengan adanya informasi tentang upah 

yang akan diterima dapat menghilangkan keraguan pekerja 

tentang upah yang akan diterima nantinya. Selain itu, pekerja 

juga mendapatkan dorongan semangat serta ketenangan saat 

menjalankan tugas yang diberikan.  

 Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi 

Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang 

                                                           
 57 Ibid, h.121 

 58Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Gelora 

Aksara Pratama, 2012). h. 202 
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diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. 

Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, 

diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja 

untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. 

Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah ditentukan 

berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian 

upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam 

firmanNya: 

                

         

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 

apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqaf: 19). 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik 

Indonesia mengenai ayat di atas yaitu: Allah menerangkan 

bahwa manusia dan jin mempunyai martabat tertentu di sisi-

Nya pada hari Kiamat, sesuai dengan perbuatan dan amal yang 

telah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Golongan yang 

beriman dan beramal saleh terbagi dalam beberapa martabat 

yang berbeda-beda tingginya, sedangkan golongan yang kafir 

kepada Allah juga terbagi dalam beberapa martabat yang 

berbeda-beda rendahnya. Perbedaan tinggi atau rendahnya 

martabat disebabkan karena adanya perbedaan iman dan amal 

seseorang, di samping ada pula perbedaan kekafiran dan 

kedurhakaan. Dengan perkataan lain, Allah menentukan 

martabat yang berbeda itu karena perbedaan amal manusia dan 

jin itu sendiri. Ada di antara mereka yang teguh iman dan 

banyak amalnya, sedangkan yang lain lemah dan sedikit. 

Demikian pula tentang kekafiran, ada orang yang sangat kafir 

kepada Allah dan ada yang kurang kekafiran dan 

keingkarannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah 
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orang yang paling takwa kepada-Nya. Allah menyediakan 

martabat-martabat yang berbeda untuk membuktikan keadilan-

Nya kepada makhluk-Nya, dan agar dapat memberi balasan 

yang sempurna kepada setiap jin dan manusia itu. Perbuatan 

takwa diberi balasan sesuai dengan tingkat ketakwaannya, dan 

perbuatan kafir dibalas pula sesuai dengan tingkat 

kekafirannya.
59

 

 Berdasarkan tafsir ayat di atas jika dikaitkan dengan upah 

maka, upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja bisa 

berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang 

dipikul setiap pekerja. Oleh karena itu, seorang majikan harus 

bijak dalam penentuan upah kepada pekerjanya sesuai dengan 

jenis pekerjaan yang dikerjakan dan tanggung jawab masing-

masing pekerja. 

 Untuk menetapkan upah bagi seorang pekerja bukanlah 

pekerjaan mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa 

yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep 

upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut pendapat dari 

beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi 

pekerja, yakni: 

a.Mawardi dalam “al-Ahkam al-Sultaniah” berpendapat bahwa 

dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya 

dapat menutupi kebutuhan minimum. 

b. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau 

manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli 

terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah 

tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang 

paling rendah, atau tingginya tarif tertentu. 

c.Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan 

upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau 

manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “transaksi 

jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang 

bertransaksi. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga 

kerja berlangsung dengan kerelaan antara mua‟jjir dan 

                                                           
 59https://quran.kemenag.go.id/sura/46 (diakses pada Hari Minggu, 20 

februari 2022, Pukul 14.24) 
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musta‟jir. Jika kedua telah sepakat atas suatu upah, sedang 

upah tersebut telah disebutkan (al-ajru al musamma), maka 

keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak 

sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat dengan para 

ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (al-

ajru al-mitsl). 

d. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah 

yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah 

pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam 

akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang 

lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar.
60

 

 Berdasarkan faktor-faktor penentuan upah di atas dapat 

disimpulkan bahwa standar penentuan upah yang dijadikan 

dasarnya yaitu standar cukup yang dapat mencukupi kebutuhan 

minimum dan kesepakatan penentuan upah kedua belah pihak 

antara majikan dan buruh. 

 

3. Tingkat Upah 

 Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat 

Islam akan ditetapkan melalui negoisasi atau kesepakatan antara 

pekerja, pengusaha/ majikan dan  negara. Dalam penentuan 

keputusan besaran upah, maka kepentingan pencari 

kerja/pekerja dan majikan/pengusaha akan dipertimbangkan 

secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkat upah yang cukup, 

dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat 

mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi 

agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya 

dari proses produksi, maka negara wajib menetapkan tingkat 

upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan 

perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan 

tingkat upah minimum ini dalam keadaan apa pun pekerja tidak 

akan jatuh/teraniaya, dan harus sewaktu-waktu dapat dilihat 

kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga 

dan biaya hidup yang dikeluarkan sehari- hari. Sementara 
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Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 23-25. 
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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. 

 Pekerja dalam praktiknya biasanya berada dalam posisi 

yang lemah dibandingkan majikan dalam suatu hubungan kerja 

sama dalam suatu proses produksi sehingga Islam menaruh 

perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidup termasuk makanan, pakaian, 

tempat tinggal, bahkan pendidikan pengobatan/kesehatan. 

Selain itu tingkat upah di bawah upah minimum yang dapat 

mencukupi kebutuhan pokok pekerja, Islam juga melarang 

pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarkan 

sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi.  

 Upah yang sesungguhnya akan bergerak di antara batas 

tingkat upah minimum dan tingkat upah maksimum. Perubahan 

ini akan dipengaruhi oleh permintaan pekerja dan ketersediaan 

lapangan kerja, dan juga standar biaya hidup pekerja sehari-

hari, efektivitas organisasi perusahaan, dan sikap pengusaha 

terhadap nilai-nilai hakiki akan pembalasan di akhir di samping 

kemakmuran di dunia.
61

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penetapan tingkat upah berdasarkan prinsip keadilan dalam 

masyarakat Islam bahwa negara wajib menetapkan tingkat upah 

minimum terlebih dahulu, agar upah yang didapatkan pekerja 

tidak terlalu rendah dan dapat memenuhi kebutuhan pokok . 

Serta tidak terlalu tinggi agar majikan/pengusaha tidak 

kehilangan bagian dari proses produksi. Jadi tingkat upah yang 

ditetapkan tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi agar 

pekerja bisa tetap memenuhi kebutuhan pokoknya dan majikan 

tidak kehilangan bagian dari proses produksinya, oleh karena 

itu ditetapkanlah batas upah minimum dan maksimum. 
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 Jika suatu waktu upah jatuh berada dibawah tingkat upah 

minimum atau upah berada diatas tingkat maksimum, maka 

negara berkewajiban dan mempunyai hak yang sah untuk 

campur tangan dalam peraturan tingkat upah ini. Tujuannya 

adalah agar tidak terjadi konflik antar pekerja dan pengusaha 

yang pada akhirnya dapat menimbulkan goncangan 

perekonomian negara sehingga menganggu sumber-sumber 

pendapatan negara yang pada akhirnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

 Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai 

dengan Islam, pertama;  memberikan kebebasan sepenuhnya 

atas mobilisasi tenaga kerja. Kedua;  memberikan kebebasan 

sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya, tanpa ada batasan yang dapat 

menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan atau dalam 

pekerjaan tersebut dari segi apapun.  Kebebasan dalam 

mobilisasi kerja di antara daerah dan pekerjaan yang berbeda 

membantu menjaga kestabilan kestabilan di seluruh negeri. 

 Cara terbaik untuk membayar seorang buruh secara 

penuh atas kerja yang telah bekerja dalam proses produksi juga 

merupakan bagian dari keuntungan-keuntungan pengusaha, 

selain upah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam arti kata 

ini merupakan reward atau penghargaan atau bonus atau 

insentif kepada pekerja atas apa yang telah dicapai bersama-

sama dalam suatu hubungan industrial dalam meningkatkan 

keuntungan perusahaan.  Hal ini pasti akan berdampak pada 

perhatian akan pekerjaannya yang meningkat demikian pula 

dengan efisiensi kerja, bekerja dengan penuh kehati-hatian, 

serta berhemat dalam penggunaan bahan baku demi 

meningkatkan produktivitas.
62

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

agar tingkat upah tetap sesuai dengan standar upah yang telah 

ditetapkan, di antara batas minimum dan maksimum, cara untuk 

mempertahankan standar upah yang sesuai dengan Islam yaitu 

                                                           
 62 Ibid, h.243 



 
 

49 

memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih jenis 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  

 

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan 

terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut: 

a. Adil  

Islam telah mengajarkan prinsip keadilan dalam setiap 

urusan agar tercapai kedamaian dan juga maslahah. 

Demikian pula dengan pemberian upah harus terdapat 

prinsip keadilan supaya tercapainya kerjasama yang saling 

menguntungkan antara majikan dan pekerja. Adapun prinsip 

keadilan dapat diartikan menjadi dua macam yaitu
63

: 

1. Adil bermakna jelas dan transparan 

Adil dan transparan yang dimaksud adalah pada 

kejelasan akad dan komitmen melakukannya. Akad 

dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja 

dengan pengusaha. Dalam hal tata cara pembayaran upah, 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

َِجيرَ  أَْعطُوا  ة. )رواه إبن ماجأَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ  اْلأ    

 Artinya:”Berilah upah atau jasa kepada orang yang 

kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya” (HR. 

Ibnu Majah). 

 

2. Adil bermakna proposional 

 Makna adil sebagai suatu hal yang proposional, dapat 

dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah 

SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, 

moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak 

berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan 

utamanya agar mereka mampu memenuhi segala 

kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur’an adil 
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bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm 

ayat 39: 

             

Artinya: “Bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” 

(QS. An-Najm: 39) 

 Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik 

Indonesia mengenai ayat di atas adalah: Atas perbuatan 

yang baik, manusia hanya memperoleh ganjaran dari 

usahanya sendiri maka dia tidak berhak atas pahala suatu 

perbuatan yang tidak dilakukannya. Dari ayat 

tersebut, Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami 

bahwa tidak sah menghadiahkan pahala amalan orang 

hidup berupa bacaan Al-Qur'an kepada orang 

mati, karena bukan perbuatan mereka dan usaha 

mereka. Begitu pula seluruh ibadah badaniah, seperti 

salat, haji dan tilawah, karena Nabi saw tidak pernah 

mengutarakan yang demikian kepada umat, tidak pernah 

menyuruhnya secara sindiran dan tidak pula dengan 

perantaraan nash dan tidak pula para sahabat 

menyampaikan kepada kita.  

Sekiranya tindakan itu baik, tentu mereka telah 

terlebih dahulu mengerjakannya. Ilmu yang disebarkan 

lalu orang-orang mengikutinya dan mengamalkannya 

termasuk juga usahanya. Imam Ahmad bin hanbal dan 

sebagian besar pengikut Syafi'i berpendapat bahwa 

pahala bacaan sampai kepada orang mati, bila bacaan itu 

tidak dibayar dengan upah. Tetapi bila bacaan itu 

dengan upah sebagaimana  biasa terjadi sekarang, maka 

pahalanya tidak sampai kepada orang mati, karena 

haram mengambil upah untuk membaca Al-Qur’an. 

Meskipun boleh mengambil upah mengajarinya. 
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Termasuk ibadah yang pahalanya sampai kepada orang 

lain  adalah do’a dan sedekah.
64

 

Berdasarkan tafsir di atas menegaskan bahwa 

seseorang akan mendapatkan balasan berupa pahala atas 

apa yang dia kerjakan sesuai dengan amal perbuatannya 

sendiri dan tidak berhak menerima balasan berupa 

pahala atas amal perbuatan yang tidak dia kerjakan. Jika 

dikaitkan dengan upah berarti pekerja akan dibayar 

menurut jenis pekerjaan dan tanggung jawab masing-

masing dari pekerja. Jadi upah yang didapatkan sesuai 

dengan jenis pekerjaan serta tanggung jawab yang 

dipikulnya. 

 

b. Layak  

 Kelayakan upah pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu 

pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat 

tinggal). Upah yang layak merupakan upah yang harus 

sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja 

tidak tereksploitasi sepihak.
 65

  Sebagaimana yang terdapat 

dalam QS. Asy-Syua’ra ayat 183: 

                  

     

Artinya: ”Dan janganlah kamu merugikan manusia akan 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syua’ra: 183). 

 Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik 

Indonesia ayat di atas bermakna janganlah seseorang 

merugikan orang lain dan membuat kerusakan di bumi, 

dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. 

Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut 

                                                           
 64https://quran.kemenag.go.id/sura/53 (diakses pada Hari Minggu, 20 

Februari 2022, Pukul 14.35) 

 65Ibid, h. 18. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/53
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Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi 

dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.
66

 

Berdasarkan makna dari ayat tersebut menegaskan bahwa 

dalam pengupahan berarti seorang majikan tidak boleh 

memberi upah kepada pekerjanya jauh di bawah upah yang 

biasanya diberikan, seorang majikan juga tidak boleh 

berlaku semena-mena dan merugikan serta menggurangi 

hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja. 

 

 

 

 

 

                                                           
 66https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183 (diakses pada Hari Minggu, 20 

Februari 2022, Pukul 14.50) 

https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183
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