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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia merupakan aset utama yang dimiliki 

suatu organisasi atau perusahaan. untuk mencapai tujuannya, 

perusahaan harus dikelola dengan baik agar pencapaian tujuan 

perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Seperti halnya upah dan 

lingkungan kerja merupakan satu motivasi karyawan untuk melakukan 

pekerjaan secara optimal.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah upah 

dan lingkungan kerja berpengaruh secara persial dan simultan 

terhadap kinerja karyawan? dan bagaimana pandangan ekonomi islam 

terhadap upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan?. 

Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

upah dan lingkungan kerja berpengaruh secara persial dan simultan 

terhadap kinerja karyawan, dan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan ekonomi islam terhadap upah dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT Keong Nusantara Abadi (Wong 

coco).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 25.0 diantaranya analisis deskriptif uji 

validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu primer dengan menggunakan metode dokumentasi 

dan kuesioner, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 86 

orang. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara persial maupun 

simultan upah dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikansi 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan menurut pandangan ekonomi 

islam tentang upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT Keong Nusantara Abadi bahwa kinerja para karyawan perusahaan 

tersebut terdapat kinerja yang sesuai dengan nilai-nilai ke islaman 

dengan dimensi kinerja islam. 

 
Kata Kunci : Upah, Lingkungan Kerja, Dan Kinerja. 
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ABSTRACT 

 

 
 Human resources are the main assets owned by an 

organization or company. To achieve its goals, the company must be 

managed properly so that the achievement of company goals can run 

optimally. As well as wages and work environment is an employee 

motivation to do work optimally. 

 The formulation of the problem in this study is whether 

wages and work environment have a partial and simultaneous effect 

on employee performance? and what is the view of Islamic economics 

on wages and the work environment on employee performance?. The 

purpose of the problem in this study is to determine whether wages 

and work environment have a partial and simultaneous effect on 

employee performance, and to find out how Islamic economic views 

on wages and work environment affect employee performance at PT 

Keong Nusantara Abadi (Wong coco). 

 This study uses a quantitative approach, the data analysis 

method uses multiple linear regression analysis using the SPSS 25.0 

application including descriptive analysis of validity testing, reliability 

testing, classical assumption testing, hypothesis testing using multiple 

linear regression analysis. Sources of data used in this study are 

primary using documentation and questionnaire methods, the number 

of samples in this study amounted to 86 people. From the results of 

the discussion, it is known that partially or simultaneously wages and 

the work environment have a significant effect on employee 

performance, while according to the Islamic economic view of wages 

and the work environment on the performance of PT Keong Nusantara 

Abadi employees, the performance of the company's employees is in 

accordance with the values of the company. Islamic values with the 

dimensions of Islamic performance. 

 

Keywords: Wages, Work Environment, And Performance. 
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MOTTO 

 

                            

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) 

 yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa)  

dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”  

(QS. Al-Baqarah 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

   Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

adanya penegasan yang merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas.  

  Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berjudul 

“PENGARUH UPAH DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi  PT Keong Nusantara 

Abadi (wong coco) ) 

1. Pengaruh 

     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari suatu benda atau orang yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Upah 

     Menurut Much Nurachmad, upah merupakan hak pekerja 

yang harus diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang  atas 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Upah termasuk tunjangan bagi keluarganya, dibayarkan, 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan.
2
 

 
 

                                                           
1 Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045. 
2 Much Nurachmad, cara menghitung upah pokok, uang lembur, pesangon, 

dan dana pensiun untuk pegawai dan perusahaan, (Jakarta, Transmedia 

pustaka,2009), 43. 

 

1 



 2 

3. Lingkungan Kerja 

     Menurut Sedarmayati, Lingkungan kerja yaitu keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya, baik sebagai perseorangan atau sebagai kelompok.
3
 

4. Kinerja Karyawan 

     Menurut Wibowo,  Kinerja karyawan merupakan kinerja 

didalam suatu organisasi dilakukan oleh segenapsumber daya 

manusia dalam organisasi, baik unsur pemimpin maupun 

pekerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sumberdaya 

manusia dalam menjalankan kinerjanya. Terdapat faktor yang 

berasal dari  dalam diri sumber daya manusia maupun dari 

luar dirinya.
4
 

5. Perpsektif Ekonomi Islam 

     Perspektif yaitu sudut pandang manusia dalam memilih 

pendapat, kepercayaan dan lain-lain.
5
 Sedangkan Ekonomi 

islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang penerapannya sesuai 

dengan nilai-nilai islam.
6
 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di era globalisasi saat ini setiap perusahaan baik 

penghasil barang maupun jasa harus mampu menunjukkan 

keunggulan baik dari barang maupun jasanya agar mampu 

bersaing dalam persaingan yang begitu ketat. Tidak lepas dari itu 

pihak perusahaan tentu ingin mendapatkan hasil yang maksimal 

atau ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. 

Agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, perusahaan dalam 

mengolah usahanya harus mampu menggunakan sumber daya 

manusia yang baik dan benar. Lembaga atau organisasi 

                                                           
3 Sedarmayati, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung; 

Mandar Maju,2001),1. 
4 Wibowo, Manajemen kinerja edisi keempat, (Jakarta; PT,Raja Grapindo 

Persada, 2014),69. 
5 Perspektif (online) tersedia di, www.wikipedia.co.id (8 Februari 2020) 
6 Mustafa Edwin Nasution,et. Al,Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam 

(Jakarta; Pranada Media Group, cet.3, 2010), 15. 

http://www.wikipedia.co.id/
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perusahaan pada dasarnya memiliki management yang dapat 

mengatur organisasi tertentu, upaya yang dilakukan untuk 

mengatur, mengelola perusahaan agar dpat dilihat dari nilai 

sumber daya manusia (SDM). Dalam pencapaian tujuan ini 

perusahaan dapat mengatur dan memanfaatkan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan yang mengaturnya 

yaitu sumber daya manusia (SDM). 

Sumber daya manusia merupaka aset utama yang dimiliki 

oleh prusahaan, salah satu sumber daya yang paling menentukan 

sukses tidaknya suatu perusahaan. Sumber daya manusia adalah 

orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa , 

mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber 

daya financial, serta mewariskan seluruh strategi dan tujuan 

organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau 

kompeten maka mustahil bagi oraganisasi untuk mencapai 

tujuannya.
7
 Selain dari pada itu kinerja karyawan juga sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan, kinerja 

juga dapat mempresentasikan sebuah kualitas kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang karyawan didalam sebuah organisasi atau 

perusahaan tersebut. Kinerja dapat dikategorikan sebagai sebuah 

hasil atau tingkatan keberhasilan dibandingkan dengan standar 

atau batas yang telah diberikan dan di sepakati sebelumnya. 

Disamping itu persoalan upah juga sangat penting bagi karyawan 

atau pekerja, maka kebijakan-kebijkan yang mengatur tentang 

upah harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang 

adil dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.  Bagi 

penerima upah, upah merupakan penghasilan atas kerjanya yang 

akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya. 

Upah secara ekonomi yaitu harga yang harus dibayarkan 

kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dengan arti 

lain upah yaitu harga diri tenaga yang dibayarkan atas jasanya 

                                                           
7 Salidi Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV 

Puataka Setia 2006),.21-22.. 
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dalam produksi.
8
 Upah sesungguhnya dari seorang buruh 

tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, 

daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan jumlah 

kebutuhan hidup yang sebenarnya. Disamping itu masalah 

pengupahan dalam islam memerintahkan kepada para pengusaha 

atau atasan menghargai kerja keras dan memenuhi kewajiban 

terhadap para pekerja/buruh dengan memberikan hak-hak serta 

jaminan. Sebagaimana yang telah diterangkan didalam QS. Al-

Ahqaf ayat 19.    

                           

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 

yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 

mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka 

tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf :19) 

 
Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus 

memberi upah yang layak atas apa yang mereka kerjakan atau 

yang minimal dapat mencukupi kebutuhan pokok kepada 

pekerja/buruh mereka. Upah merupakan hal yang krusial di suatu 

organisasi atau perusahaan karena menyangkut pada pekerjaannya 

perihal kehidupannya. Jika upah yang diberikan sama dengan 

kerjanya seorang karyawan maka hal tersebut menjadi pemicu 

karyawan untuk semangat bekerja. Upah yang diberikan akan 

mempengaruhi sikap dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

karyawan dan upah akan menentukan dedikasi, loyalitas dan 

prestasi terhadap pekerjaan yang telah diamanahkan pada 

karyawan. Upah menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan 

produktivitas maupun kinerja karyawan.
9
 Dalam memberikan 

upah pada karyawan harus ditetapkan dengan cara yang paling 

tepat dan tanpa harus menindas pihak perusahaan atau pihak 

                                                           
8 Burhaduddin Yusuf, manajemen sumber daya manusia pada lembaga 

keuangan syariah, (Surabaya : Rajawali, 2015), 249. 
9 Eko Prasetyo. “ Peran Upah, Intensif, Dan Jaminan Sosial Dalam 

Mempengaruhi Produktivitas Karyawan”, (Jurnal ilmu manajemen, Vol.7,No.4, 

2019), 1095. 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/29835 
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karyawan, setiap pihak harusmemperoleh bagian yang sah dari 

hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidak adilan diantara 

mereka, selain itu dalam pelaksanaan pemberian upah juga 

diperlukan adanya persetujuan dan perjanjian kerja yang baik 

secara lisan maupun tertulis antara kedua belah pihak secara jujur 

dan adil diperlukan akad, dengan adanya akad ini dimaksudkan 

agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari karena akad 

merupakan alat pengikat kedua belah pihak.  

Dalam PP Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang 

pengupahan pasal 41 dan 45 dijelaskan bahwa upah minimum 

merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas : 

a. Upah tanpa tunjangan yang berlaku bagi pekerja atau buruh 

dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi 

pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih 

dirundingkan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha 

diperusahaan yang bersangkutan. 

Penggolongan upah dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Upah sistem waktu 

     Dalan sistem waktu, besarnya upah ditetapkan 

berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, 

minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu 

didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan 

dengan prestasi kerja. 

2. Upah sistem hasil (Output) 

     Upah sistem hasil ditetapkan pada kesatuan unit yang 

dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotongan,meter, liter, 

dan kilo gram.besarnya upah yang dibayarkan selalu 

didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan 

kepada lamanya waktu mengerjakan. 

3. Upah sistem borongan 

     Sistem borongan yaitu suatu cara pengupahan yang 

penetapan bersarnya jasa didasarkan pada volume pekerja 

dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa 

cukup rumit, seperti lama dalam megerjakannya serta 
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banyaknya alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya.
10

  

Tabel 1.1 

Besaran upah yang diterima karyawan 

No Bagian pekerja Upah 

1 Karyawan tetap Rp 2.369.000,-s/d 

Rp 4.000.000,- 

2 Karyawan tidak tetap Rp 120.000,- / hari 

Sumber : PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco) 

 
Tabel 1.1 menggambarkan bahwa Sistem pengupahan 

pada PT. Keong Nusantara abadi menggunakan sistem 

pengupahan UMP ( Upah Minimum Provinsi),  pemberian 

gaji atau upah sebagai pekerja harian dan dengan perhitungan 

gaji upah minmum provinsi (UMP) dibagi berapa hari bekerja 

sedangkan pemberian gaji sebagai pekerja borongan yaitu 

sesuai dengan produktifitas yang dihasilkan oleh pekerja 

tersebut. Selain upah, lingkungan kerja juga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, lingkungan kerja merupakan 

bagian komponen yang sangat penting bagi karyawan atau 

pekerja untuk melakukan aktivitas kerjanya. Dengan demikian 

karyawan atau pekerja mengharapkan lingkungan yang 

nyaman didalam perusahaan, lingkungan kerja yang nyaman 

akan membuat para pekerja kerja secara maksimal. Dengan 

memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan 

kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi terhadap 

karyawan untuk bekerja, maka hal tersebut dapat membawa 

pengaruh terghadap semangat kerja karyawan. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan pekerjaannya. Terciptanya lingkungan kerja 

yang nyaman, aman, dan menyenangkan ubtuk pekerja adalah 

salah satu cara organisasi atau perusahaan untuk menigkatkan 

                                                           
10 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),  

69. 
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kinerja karyawan. Yang dimaksud dengan kinerja yaitu hasil 

kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, karyawan 

dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal dengan 

dungan lingkungan kerja yang sesuai.
11

 Masalah lingkungan 

sudah menjadi perhatian khusus berbagai pihak bukan hanya 

dalam lingkungan  namun pelaku kegiatan ekonomi sehingga 

setiap organisasi dituntut untuk berperilaku etis sebagai upaya 

untuk memenuhi tekanan eksternal seperti lingkungan dan 

masyarakat.
12

 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

seseorang, dan seharusnya memiliki derajat kesediaan dan 

tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya.
13

 Dengan demikian kinerja 

merupakan fungsi motivasi, keahlian dan persepsi, dapat 

dikatakan ada dua dimensi penting dalam memahami konsep 

kinerja yaitu dimensi motivasi dan dimensi kemampuan 

(keahlian dan persepsi). Dengan kata lain seorang karyawan 

mencapai kinerja yang tinggi, jika memiliki motivasi yang 

tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
14

 Dijelaskan didalam 

Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 105 : 

                                                           
11 Nela Pima Rahmawanti, Bambang Swasto, et, al, “Pengaruh Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.8, No.2, (Maret 

2014),1. 

https://www.neliti.com/publications/80175/pengaruh-lingkungan-kerja-

terhadap-kinerja-karyawan-studi-pada-karyawan-kantor-p 
12 Gustika Nurmalia, Zuliansyah, dkk,  “ Green Banking And Rasio 

Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di 

Indinesia”, Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan, Vol.4, No.2 ( November 2021), 

174. 

http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/690/422 
13 Viethzal Rivai, “Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan”, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 44. 
14 Lani Widiyanti, Pengaruh Hubungan Kerja, Pengalaman Kerja dan 

Motivasi kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank Central Asia (BCA) Cabang 
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Artinya :"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(QS At-Taubah ayat 105). 

 

Maksud ayat diatas adalah bahwasannya Allah telah 

memerintahkan kepada manusia untuk bekerja, dengan 

berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah 

akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin 

juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu 

akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari 

kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik 

yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. 

PT Keong Nusantara Abadi atau usaha Wong Coco 

Group dimulai pada tahun 1984 dengan berdirinya PT Keong 

Nusantara Abadi yang memproduksi escargots (siput daging) 

yang sebagian besar dari mereka seluruhnya diekspor ke luar 

negeri. Pabrik pengolahan escargot pertama kali didirikan di 

Natar, Lampung selatan. Selain escargot PT Keong Nusantara 

Abadi juga memproduksi makanan dan minuman lainnya, 

seperti Nata de Coco, Aloe Vera, Palm Buah, Jelly, Ice Bon 

Bon, Grass Jelly, Sirsak Jus, Ice Coffee, jagung manis, 

Fermentasi Bean, dan lain-lain. PT Keong Nusantara Abadi 

menjadi produsen utama minuman kaleng Nata de Coco 

                                                                                                                             
Borobudur, Malang, (Malang: Jurnal Wacana Vol.13 No.02. April, 2010), 23. 

https://www.neliti.com/publications/40001/pengaruh-hubungan-kerja-pengalaman-

kerja-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-kar 
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dipasaran Indonesia.  Untuk mengetahui jumlah karyawan 

pada PT Keong Nusantara Abadi (Wong Coco) Natar 

Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini : 

 

Tabel 1.2 

Data jumlah karyawan PT Keong Nusantara Abadi  

(wong coco) tahun 2020 

No Bagian Karyawan 

tetap (orang) 

Karyawan tidak 

tetap(orang) 

1. Direksi 8 - 

2. Produksi 35 550 

3. Pemeliharaan dan 

perlengkapan 

20 14 

4.  Administrasi 10 - 

 Jumlah 73 564 

Sumber : PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco) 

 

Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah karyawan yang 

bekerja pada PT Keong Nusantara Abadi, dengan jumlah 

karyawan yang tidak sedikit maka yang diharapkan oleh 

pemilik perusahaan karyawan dapat bekerja secara optimal 

sesuai dengan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi 

sangat diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, 

Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, 

maka produktifitas perusahaan secara keseluruhan akan 

meningkat sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam 

persaingan global. Perlu dipahami bahwa mencapai kinerja 

sesuai yang diharapkan dari seorang karyawan tidak mudah 

karena dipengaruhi oleh kompensasi, kepuasan, motivasi, 

lingkungan kerja dan masih banyak lagi faktor lainnya. 

Kinerja ditingkatkan dengan motivasi kerja yang 

tinggi , dengan demikian kinerja merupakan fungsi dari 

motivasi dengan kata lain seorang pekerja akan mencapai 
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kinerja yang tinggi jika memiliki motivasi yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya. Upah dapat digunakan sebagai alat 

untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan prestasi 

kerja atau kinerja yang tinggi dan merangsang karyawan 

untuk berperan aktif dalam pencapaian tujuan suatu 

perusahaan. Selain itu upah juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Selain upah pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja atau prestasi kerja karyawan 

sangat erat hubungannya dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaan, Dengan kata lain lingkungan kerja dapat 

memengaruhi prestasi kerja karyawan.
15

 Dengan uraian diatas 

penulis tertarik untuk meneliti megenain Pengaruh Upah 

Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT Keong 

Nusantara Abadi. 

 
C. BATASAN MASALAH 

Batasan suatu masalah dilakukan agar penelitian ini dapat 

dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh karena itu peneliti membatasi masalah untuk menguji 

variabel pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 
D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan ; 

1. Apakah upah dan lingkungan kerja berpengaruh secara persial 

terhadap kinerja karyawan pada PT Keong Nusantara Abadi 

(wong coco) ? 

2. Apakah upah dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Keong Nusantara 

Abadi (wong coco) ? 

                                                           
15 Kuswandi, Cara Mengukur kepuasan kerja, (Jakarta : Alex Media 

Koputindo, 2004), 27. 
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3. Bagaimana pendangan ekonomi islam terhadap kinerja 

karyawan pada PT Keong Nusantara Abadi (wong coco) ? 

 
E. TUJUAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis 

memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah upah dan lingkungan kerja 

berpengaruh secara persial terhadap kinerja karyawan pada PT 

Nusantara Abadi (wong coco). 

2. Untuk mengetahui apakah upah dan lingkungan kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Nusantara Abadi (wong coco). 

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam 

terhadap kinerja karyawan pada PT Nusantara Abadi. 

 
F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara 

praktis maupun manfaat secara teoritis yaitu ; 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan dari langkah 

yang diambil oleh perusahaan selama ini, sehinggan 

dimasa yang akan mendatang perusahaan dapat 

menentukan kebijakan dalam menentukan mengenai upah 

dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kinerja 

karyawan.. 

b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sarana yang bermanfaat, dan untuk  menambah ilmu 

pengetahuan dan memperluas pengetahuan khususnya 

mengenai upah dan lingkungan kerja. 

2. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, 

wawasan, dan menambah pengetahuan, bagi pihak lain 

dan untuk mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat. 
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b. Peneltian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan upah dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan serta menjadikan bahan kajian lebih 

lanjut. 

 
G. TINJAUAN PUSTAKA 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian 

ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 

Tabel 1.3 

Ringkasan penelitian terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Terdahulu 

Peneliti Dan 

Tahun 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, 

Disiplin 

Kerja, Dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan. 

Intan Lautia 

(2016) 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif, dan 

teknis analisis 

data 

menggunakan 

uji instrumen, 

uji asumsi 

klasik, uji 

hipotesis, uji 

ketepatan 

model dan uji t. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

lingkungan 

kerja, disiplin 

kerja dan 

kompensasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

2. Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kasmawati 

(2014) 

Analisis data 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

Berdasarkan 

analisis 

deskriptif 

dalam 
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Kinerja 

Karyawan 

Pada PT 

Sermani 

Steel 

Makassar. 

yaitu statistik 

regresi linier 

sederhana dan 

menggunakan 

uji t untuk 

menganalisis 

keeratan 

hubungan 

variabel secara 

individual, 

sedangkan 

pengujian 

instrumen 

menggunakan 

uji validitadas 

dan reliabilitas. 

penelitian ini 

menolak H0 

dan menerima 

H1 yang 

artinya 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT Sermani 

Steel Makassar 

3. Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

PT. Slamet 

Langgeng 

Purbalingga 

Dengan 

Motivasi 

Kerja                 

Sebagai 

Variabel 

Intervening. 

Anoki 

Herdian Dito 

(2010) 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

data primer 

dengan 

menyebarkan 

kuesioner 

kepada 

responden dan 

sampel yang 

ditetapkan 

dalam 

penelitian ini 

sebanyak 57 

responden 

Kompensasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja, 

sehingga 

adanya 

peningkatan 

pemberian 

kompensasi 

akan 

meningkatkan 

kinerja 

karyawan dan 

Kompensasi 

berpengaruh 

tidak langsung 

terhadap 

kinerja melalui 
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dengan 

menggunakan 

metode simple 

random 

sampling. 

motivasi kerja, 

sehingga dapat 

disimpulkan 

bahwa 

motivasi kerja 

menjadi 

variabel yang 

memediasi 

antara 

kompensasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

4. Pengaruh 

Motivasi 

Kerja Dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan. 

Aldo 

Herlambang 

Gardjito, 

Mochammad 

Al Musadieq, 

dan Gunawan 

Eko 

Nurtjahjono 

(Vol.13 No.1 

2014) 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

explanatory 

research 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif, 

jumlah sampel 

yang digunakan 

50 responden. 

Motivasi, 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

signifikansi 

terhadap 

kinerja 

karyawan,  

motivasi kerja 

dan 

lingkungan 

kerja secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikansi 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

5. Pengaruh 

Upah, 

Motivasi 

Kerja, Dan 

Kepuasan 

Amal Umar 

(Vol.10, No.2 

2012) 

Pada penelitian 

ini analisis data 

dilakukan 

melalui dua 

metode yaitu 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa upah, 

motivasi kerja, 
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Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pekerja Pada 

Industri 

Manufaktur 

Dikota 

Makassar. 

statistik 

deskriptif dan 

induktif. 

analisis 

deskriptif 

dilakukan 

terhadap 300 

sampel atau 

responden. 

dan kepuasan 

kerja 

karyawan 

secara 

signifikan 

dipengaruhi 

oleh kinerja 

karyawan di 

industri 

manufaktur di 

kawasan 

industri 

makassar. Hal 

ini juga 

menunjukkan 

bahwa 

kepuasan kerja 

mempengaruhi 

motivasi kerja 

karyawan, 

positif. 

6.  Pengaruh 

Motivasi 

Dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Hotel Muria 

Semarang. 

Arta Adi 

Kusuma 

(2013) 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif, 

jumlah sampel 

yang 

ditentukan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

proporsional 

random 

sampling, 

Hasil dalam 

penelitian ini 

adalah 

motivasi 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dengan 

kontribusi 

sebesar 

12,04%, 

lingkungan 

kerja 
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metode 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

adalah metode 

kuesioner 

(angket) dan 

dokumentasi. 

dan teknis 

analisis data 

menggunakan 

metode 

deskripsi 

persentase dan 

regresi linier 

berganda. 

memiliki 

pengaruh 

terhadapkiner

ja karyawan 

dengan 

kontribusi 

sebesar 

8,88%, 

sedangkan 

motivasi dan 

lingkungan 

kerja secara 

bersama-

sama 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dengan 

kontribusi 

37,6%. 

7. Pengaruh 

Kepemimpin

an, Motivasi, 

Disiplin 

Kerja Dan 

Upah 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Lisa 

septianingsih 

(2014) 

Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

pendekatan 

kuantitatif, 

menggunakan 

analisis data 

regresi linier 

berganda. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyatakan 

bahwa 

kepemimpinan 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan , 

motivasi 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan, 
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disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan, dan 

upah 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan.   

 

Berdasarkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu 

yang disebutkan diatas terdapat persamaan dalam membahas 

atau mempunyai variabel yang sama yaitu kinerja karyawan 

(Y), sedangkan perbedaanya dengan penelitian yang akan 

diteliti yaitu dalam peneliti ini yang akan dibahas bukan hanya 

mengenai konsep konvensional melainkan juga konsep 

ekonomi islam, dan menurut peneliti selain lingkungan kerja 

upah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, upah 

yang diberikan akan mempengaruhi sikap dan pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh pegawai. Upah akan menentukan 

dedikasi, loyalitas danoprestasi terhadap pekerjaan yang 

diamanahkan pada  karyawan. 

 
 



 

19 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Upah  

1. Definisi upah 

Menurut Dessler, upah merupakan suatu imbalan yang 

diberikan pemberi kerja kepada karyawan dan imbalan dari 

pekerjaan karyawan tersebut. 
16

 

Menurut Tulus, Upah merupakan suatu imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan 

yang telah dilakukan yang dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan baik persetujuan, peraturan maupun kesepakatan 

atas dasar perjanjian antara pemberi kerja dengan penerima 

kerja.
17

 

Menurut teori ekonomi upah merupakan suatu harga 

yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan maupun produksi lainnya, tenaga kerja 

diberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan yang disebut 

dengan upah.
18

 

Upah adalah imbalan atas pekerjaan, jasa atau prestasi 

yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atas pekerjaan yang 

dilakukannya. Jika pekerja atau buruh yang diharuskan untuk 

memenuhi prestasi yaitu dalam melakukan pekerjaan dibawah 

perintah orang lain yaitu orang yang memberi kerja, maka dari 

pihak pemberi kerja wajib memberikan upah atau imbalan 

kepada pekerja atau buruh.
19

 Menurut undang-undang No.13 

tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja 

                                                           
16 Dessler, Management Sumber Daya Manusi Edisi Bahasa Jilid 2, (Jakarta: 

PT. Prenhailendon, 1998). 
17 Tulus, Management Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Ulama).6. 
18 Ahmad Syakur, Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam, Jurnal 

Universum, Vol.9, No.1, 2015, 02. 
19 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian kerja, (Jakarta : Rajawali, 1992), 

Cet. Ke-1, .32-33. 
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atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari suatu perusahaan atau pemberi kerja 

kepada buruh atau pekerja yang telah ditetapkan dan 

disepakati dalam perjanjian kerja, atau dalam perundang-

undangan, termasuk tunjangan untuk buruh atau pekerja dan 

keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukannya.
20

 Jika seseorang telah melakukan pekerjaannya 

dengan baik dan benar atau tunduk kepada pemberi kerja 

sesuai dengan perjanjian awal, maka pekerja atau buruh 

tersebut berhak menerima imbalah atau upah atas 

pekerjaanya. Bagi pekerja atau buruh, upah merupakan sarana 

yang sangat penting bagi mereka untuk tunjangan pekerja dan 

demi kelangsungan hidup keluarganya.
21

  

 Upah secara ekonomi yaitu balas jasa atau harga yang 

harus dibayarkan kepada para pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan, dan tenaga kerja diberikan imbalan atas 

jasanya. Dengan arti lain upah merupakan harga dari tenaga 

yang dibayarkan atas pekerjaannya atau jasanya dalam 

produksi.
22

 Ahli Ekonomi membuat perbedaan antara dua 

pengertian upah yaitu upah uang dan upah rill. Upah uang 

yaitu jumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja dari 

perusahaan atau para pengusaha sebagai imbalan atas tenaga, 

mental maupun fisik dari para pekerja itu sendriri yang telah 

digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah rill yaitu 

tingkatan upah pekerja atau buruh yang diukur dari sudut 

kemampuan upah untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.
23

 

 Berdasarkan definisi diatas upah merupakan imbalan 

atau balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan sesuai 

dengan apa yang mereka kerjakan, seperti lamanya bekerja 

                                                           
20 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), 150. 
21 Ibid, 34. 
22 Muwartie B Raharjo, “Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh Dalam Analisis 

CSIS”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol.22, No 26, 214.  

http://repository.radenfatah.ac.id/537/ 
23 Sukirno, Sadono, Mikro ekonomi edisi ketiga, (Kuala lumpur, 2000), 210. 
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(jam kerja), atau jumlah barang yang dihasilkan, jadi upah 

tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah 

dapat berubah-ubah. 

 
2. Teori upah 

a. Teori upah etika 

Upah etika merupakan tindakan para pengusaha yang 

memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan minimum, adalah suatu tindakan yang sangat 

tidak etis. Oleh sebab itu sebaiknya para pengusaha atau 

organisai selain dapat memberikan upah yang layak pada 

pekerja dan juga harus memberikan tunjangan kelarga. 

b. Teori upah alam  

Teori upah alam ini menjelaskan adalah upah menurut 

kodrat merupakan upah yang cukup untuk memelihara 

hidup pekerja sn keluarganya, sedangkan upah menurut 

harga pasar adalah upah yang terjadi dipasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 

c. Teori upah dana 

Teori upah dana merupakan upah yang diterima oleh 

pekerja adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah 

dana yang ada pada masyarakat. 

d. Teori upah besi 

Teori ini dikemukakan olehFerdinand Lasalle, 

menurutnya upah yang diterima pekerja marupakan upah 

yang minimal sehingga pengisaha atau organisasi meraih 

laba yang sangat besar.
24

 

 
3. Hubungan Upah Dengan Kinerja 

Menurut Brown menyatakan bahwa hubungan antara 

upah dan kinerja bahwa peningkatan upah sesuaI dengan 

                                                           
24 Maimun, Sholeh, jurnal ekonomi dan pendidikan, permintaan dan 

penawaran tenaga kerja serta upah, (April, 2017), Vol 4, No 1, 15. 
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kinerja dapat dijadikansebagai upaya untuk mendorong 

kinerja karyawan.
25

 

 
4. Jenis-Jenis Upah  

Upah digolongkan menjadi 5 jenis yaitu ;
26

 

a. Upah minimum 

Upah minimum yaitu upah minimum sebaikya 

dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pekerja atau 

buruh beserta keluarganya. Selain itu upah minimum 

sering disebut juga upah terendah yang akan dijadikan 

standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 

sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di 

perusahaannya. 

Ada beberapa tujuan utama upah minimum yaitu : 

1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja atau 

buruh sebagai sub sistem yang kreatif didalam 

suatu sistem kerja. 

2) Mendorong kemungkinan diberikanya upah yang 

sesuai dengan niali pekerjaan yang telah 

dikerjakan oleh pekerja. 

3) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem 

pengupahan yang sangat rendah dan keadaannya 

yang secara material kurang memuaskan. 

4) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan 

dalam stantar hidupnya secara normal. 

5) Mengusahakan terjaminnya ketenangan ataupun 

kedamaian dalam suatu organisasi kerja atau 

perusahaan. 

b. Upah Wajar 

Upah wajar yaitu upah yang secara relatif dinilai 

cukup wajar oleh pengusaha dan perkerja sebagai imbalan 

                                                           
25 Fahmi Idris, Dinamika Hubungan Industrial, (Yogyakarta: Depusblish, 

2018), 76. 
26 G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra. Hukum 

perburuhan di indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1986), 93. 
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atau balas jasa atas jasa jasanya yang telah diberikan 

kepada perusahaan. Upah yang wajar sangat bervariasi 

dan bergerak antara upah minimu dan upah hidup, yang 

telah diperkirakan oleh suatu pengusaha yang cukup 

untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan pekerja atau buruh 

dan keluarganya.  

c. Upah nominal  

Upah nominal merupakan sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada buruh atau pekerja yang berhak secara 

tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasanya atau 

pelayanannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang tedapat dalam perjanjian kerja dibidang industri, 

perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, yang 

dimana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan 

yang lain yang diberikan kepada pekerja atau buruh. Upah 

nominal sering disebut juga upah uang (money wages) 

sehubungan dengan wujudnya yang berupa uang secara 

keseluruhannya. Upah nyata yaitu upah nyata yang benar-

benar harus diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang 

berhak menerimanya. 

d. Upah hidup 

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja atau 

buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya 

secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, 

melainkan kebutuhan sosial keluarganya seperti asuransi, 

pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. 

 
5. Rukun Dan Syarat-Syarat Upah  

Ada beberapa persyaratan upah yaitu sebegai berikut : 

a. Mu‟ajir dan musta‟jir, adalah orang yang melakukan akad 

sewa-menyewa atau upah-pengupahan. Mu‟ajir adalah 

orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, 

sedangkan musta‟jir adalah orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan dan yang menyewa sesuatu, 

disyaratkan pada mu‟ajir dan musta‟jir adalah orang yang 
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sudah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
27

 Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 29 yaitu : 

                     

                   

           

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, 

kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. 

(QS Al-Nisa ayat 29). 

 
b. Shighat ijab kabul antara mu‟ajir dan musta‟jir ijab kabul 

antara sewa menyewa atau upah-pengupahan. 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-

pengupahan. 

d. Upah atau hadiah yang diberikan kepada pekerja harus 

bermanfaat kegunaannya. 

 
6. Dasar Hukum Upah 

Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan 

semata-mata merupakan objektivikasi diri manusia untuk 

mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga kesadaran 

eksistensinya. Kesadaran buruh atas eksistensinya yang kini 

semakin membuncah harus benar-benar dijaga 

pertumbuhannya agar mampu membuahkan hasil berupa 

kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun 

kedua-duanya sangat sulit diperoleh sekaligus, barangkali 

harus benarbenar dikembangkan adalah kesadaran akan 

persoalan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan 

produktivitas yang di hasilkan untuk perusahaan. Dari uraian 

                                                           
27 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), 117-

118. 
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diatas bahwa upah (al-Ijarah) adalah merupakan salah satu 

jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha 

telah menilai bahwa ijarah ini suatu hal yang dibolehkan, 

karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk 

tolong menolong antara sesama manusia.
28

 Dalam syari'at 

Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang 

diberikan kepada mu‟jir dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat 

Al-Qashash ayat 26, yang berbunyi : 

                        

       

Artinya : salah seorang dari wanita itu berkata, “wahai 

bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang 

yang paling baik untukdijadikan pekerja adalah orang yang 

kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash ayat 26). 

 
Memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang 

di upah tidak berkurang nilainya, seperti : Memberi upah 

kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab 

menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. 

Sebagaimana orang menyewa rumah dan dalamnya ada 

sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan 

sumur tidak berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan 

mengurangkan nilai yang di sewa, seperti menyewa kebun 

yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau 

diambil anaknya sebab yang demikian mengurangkan 

nilainya. Upah (Ijarah) itu berlaku umum atas setiap aqad 

yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang 

diambil. Pada garis besarnya ijarah itu terdiri dari pemberian 

imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu 'ain (benda), 

seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua, pemberian 

                                                           
28 Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam, (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 2002), 81. 



 26 

imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja.
29

 

 
7. Sistem Pembayaran Upah  

Menurut Imam Soepomo,  Ada beberapa sistem pembayaran 

upah yaitu sebagai berikut :
30

 

a. Sistem upah potongan  

Sistem upah potongan sering digunakan untuk 

menggantikan sistem upah jangka waktu apabila hasil 

pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa 

diterapkan ketika dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan 

ukuran tertentu, maka sistem itu tidak dapat dipakai oleh 

suatu peusahaan. 

b. Sistem upah jangka waktu  

Menurut Sistem pembayaran jangka waktu, upah 

ditetapkan menurut jangka waktu buruh yang melakukan 

pekerjaan, yang dimana tiap-tiap jam pekerja akan diberi 

upah perjamnya, untuk setiap hari berkerja akan diberikan 

upah harian, untuk mingguan bekerja akan diberikan upah 

perminggunya, dan untuk setiap bulan akan diberikan 

upah perbulannya. Dalam sistem upah jangka waktu , 

buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-

gesa atau terburu-buru, oleh sebab itu dampak positifnya 

dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat. 

c. Sistem upah pemufakatan 

Sistem upah pemufakatan merupakan upah 

potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, 

contohnya pekerja yang bekerja memuat atau 

membongkar dan mengangkut barang-barang, tetapi upah 

ini tidak diberikan kepada masing-masing buruh 

melainkan upah akan diberikan kepada sekumpulan buruh 

yang telah bersama-sama melakukan pekerjan tersebut. 

                                                           
29 Ibid, 116. 
30 Imam Soepomo, Pengantar hukum perburuhan, ( Jakarta : Djambatan, 

1985), 131. 
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d. Sistem skala upah buruh 

Sistem skala upah buruh merupakan cara 

pengupahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau 

seluruhnya tergantung pada harga pasaran diluar negeri, 

upah akan naik turun menurut  naik turunnya harga 

barang hasil perusahaan tersebut. Dalam pengupahan ini 

dapat terjadi perselisihan apabila harga turun terus 

menerus maka yang akhirnya mengakibatkan 

pekerja/buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar. 

e. Upah indeks 

Upah indeks merupakan upah yang naik turun, 

menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, 

tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi 

nilai riil dari upah tersebut. 

f. Sistem upah pembagian keuntungan  

Sistem upah pembagian keuntungan yaitu selain 

upah yang diterima oleh pekerja pada waktu tertentu pada 

sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan 

perusahaan, apabila perusahaan tersebut mendapat 

keuntungan yang besar sebagian keuntungan akan 

diberikan kepada buruh tersebut.  

 
8. Prinsip Upah Dalam Islam 

Kebutuhan akan keadilan akan faktor yang penting dalam 

menentukan tarif pembayaran, khususnya keadilan eksternal 

dan keadilan internal. Secara eksternal, pembayaran harus 

sebanding dengan tarif dalam organisasi lain atau seorang 

majikanmengalami kesulitan untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat. Tarif 

pembayaran juga harus adil secara internal, masing-masing 

karyawan hendaknya memandang pembayarannya sebagai 
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sama dengan tarifpembayaran yang lain yang ada dalam 

organisasi atau perusahaan.
31

 

 Pada masa Rosulullah adalan penetapan pribadi 

yangmenetapkan upah bagi para karyawannya sesuai kondisi, 

tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji 

pertama kali dalam islam bisa dilihat dari kebijakan rasulullah 

untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin 

Usaid yang diangkat sebagai gubernur makkah. Upah yang 

diberikan berdasarkan tingkat tingkat kebutuhan dan tarif 

kesejahteraan masyarat setempat. Pada masa khalifah Umar 

r.a gaji karyawan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Upah yang diberikan 

kepada para karyawan, terkadang boleh dibayarkan berupa 

barang, bukan berupa uang tunai.
 32

 

 Islam memberikan suatu penyelesaian yang baik atas 

masalah upah dan menyelamatkan kedua belah pihak, yaitu 

buruh dan pengusaha. Dengan demikian ada beberpa hal yang 

perlu diperhatikan dalam persoalan upah yaitu prinsip 

keadilan, kelayakan, dan kebijakan. Sebagai firman Allah 

SWT : 

                      

                    

                         

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu 

sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

                                                           
31

 Heni Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III, 

(Yogyakarta: Penerbit Stie Ykpn, 2004), 506. 
32 Ahmad Ibrahim, Managemen Syarian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 114. 
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Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-

maidah: 8). 

 
Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa upah yang 

diberikan kepada pekerja atau karyawan berdasarkan tingkat 

kebutuhan dan tarif kesejahteraan masyarakat setempat. 

Terkadang juga upah dapat dibayarkan dengan berupa barang, 

bukan berupa uang. 

 
9. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Upah  

Menurut fiqih muamalah, upah yaitu upah disebut 

juga dengan ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang 

artinya menurut bahasa yaitu al-„iwadh yang artinya ganti atau 

upah.
33

 Sedangkan ujrah (fee) yang artinya upah untuk para 

pekerja.  

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep upah tidak 

bisa lepas dari rasa adil, Ia mengatakan bahwa harga yang adil 

dan upah yang adil harus terperinci, pemikirannya 

menghubungkan antara tingkat upah setara sebagai prinsip 

dasar. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang 

sama dengan harga yang setara, hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kodisi 

normal dapat ditentukan oleh tawar menawar yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.
34

 Berdasarkan definisi 

diatas islam telah memberikan pedoman bahwa penyerahan 

upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam 

hal ini pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan 

kepada pemberi kerja, sementara untuk pemberi kerja sendiri 

dianjurkan untuk mempercepat pembayaran upah kepada 

pekerjanya. Adapun hadist Rosululloh SAW yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bersabda : 

 

 أَْعطُوا األَِجيَر أَْجَريُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقًُُ 
                                                           

33 Ibid, 113. 
34 Ike kusdiyah rahmawati, manajemensumber daya manusia, (Yogyakarta : 

Andi offset, 2010), 146. 
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Artinya : “berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu 

kering”  

 

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika pekerjaan 

seseorang sudah selesai maka berikanlah upah kepada pekerja 

sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan jangan 

menangguhkan. Didalam aspek kehidupan bisnis, islam 

mempunyai sistem perekonomian yang berisikan nilai-niai 

dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur‟an dan 

hadist. Dalam islam upah (Al-ijarah) yaitu salah satu jalan 

untuk memenuhi hajat seseorang, oleh karena itu para ulama 

menilai bahwa (ijarah) merupakan suatu hal yang boleh atau 

bahkan kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat dan 

menangguhkan upah menurut mazhab Hanafi boleh, seperti 

halnya mempercepat upah dan menangguhkan yang sebagian 

sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.  (orang 

yang dikontrak tenaganya) oles musta‟jir (orang yang 

mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta‟jir 

oleh seorang ajir. Atau dengan kata lain, ijarah meruoakan 

transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. 

Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah 

adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak 

diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan 

jasa yang diharamkan. Berikut adalah hal-hal yang terkait 

dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Ketentuan kerja 

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang 

dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, 

dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaan 

yang harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena 

transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid 

(rusak) dan waktunya harus ditentukan. 

b. Bentuk kerja 

Setiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya 

pun juga halal. Didalam ijarah tersebut harus dituliskan 
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jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

seorang pekerja. 

c. Waktu kerja 

Dalam transaksi ijarah  harus disebutkan jangka waktu 

pekerjaan itu dan yang dibatasi oleh jangka waktu 

berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tersebut. 

Selain itu harus ada perjanjian waktu  bekerja bagi ajir. 

d. Gaji kerja 

Telah disebutkan juga honor transaksi ijarah tersebut 

harus jelas, dengan bukti dan ciri-ciri yang bisa 

menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi 

ijarah diperbolehkan dalam bentuk tunai, dan boleh tidak, 

tetapi harus dengan syarat yang jelas. 

Upah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu : 

1) Upah yang sepadan (Ajrul mistli), yaitu upah yang 

sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 

kodisi pekerjaannya. Harta yang dituntut sebagai 

kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis 

pada umumnya. 

2) Upah yang telah disebutkan (Ajrul Musamma) 

yaitu upah yang telah disebutkan diawal transaksi, 

syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai 

dengan kerelaan atau diterima oleh kedua belah 

pihak.
35

 

 
10. Mekanisme Penetapan Upah Dalam Islam 

Imbalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan atau management untuk dapat 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kepuasan 

kerja karyawan. Imbalan sering kali dibatasi pemaknaannya 

sebagai upah dan gaji, sehingga dalam konteks ini maka 

imbalan sering disebut dengan istilah kompensasi. Sedangkan 

kompensasi dapat berbentuk upah per jam, per hari, atau gaji 

yang bersifat periodik. Filipo menjelaskan upah sebagai “ the 

                                                           
35 Nurul huda, Ekonomi Makro Islam pendekatan teoritis, (Jakarta : Kencana 

pranada media group, 2008), 230. 
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adequate and equitablerenumeration of personnel for their 

contribution to organizational objectivies” yang artinya balas 

jasa yang adil dan layak diberikan kepada para karyawan atas 

kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran 

suatu organisasi.
36

 

Sistem upah dalam pengupahan perlu diberikan 

berdasarkan prestasi kerja karyawan, sistem upah 

memberikan banyak peluang bagi organisasi atau perusahaan 

untuk berkembang maju bagi karyawan muda maupun cukup 

memiliki usia dan didukung oleh kompetensi yang 

diharapkan sistem upah menggunakan dasar perhitngan 

prestasi kerja karyawan untuk menentukan besar dan kecilnya 

upah yang diberikan. Malayu S.P. Hasibuan mengungkapkan 

upaya intensif kombinasi dengan memaparkan kombinasi 

antara waktu yang dihemat dengan aktivitas kerja. Cara 

kombinasi ini bisa memotivator yang positif bagi karyawan 

untuk meningkatkan semangat kerja, kreativitas, dan 

pengembangan dirinya menuju tenaga yang profesional. 

Upah minimum yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. berikut adalah indikator 

upah yaitu : 
37

 Menurut M, As‟ad (1987) ada beberapa 

indikator upah yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem pengupahan 

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi 

yang menemukan kompensasi yang diterima pekerja. 

Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima 

oleh pekerja atau karyawan atas jasa hasik kerja mereka. 

b. Sistem pengupahan menurut produksi 

Sistem upah menurut produksi merupakan memberikan 

upah kepada pekerja sesuai dengan produktivitas masing-

masing pekerja atau karyawan dan kondisi perusahaan. 

                                                           
36 Triton PB, Manajement Sumber Daya Manusia Perspektif partnership dan 

Kolektivitas, (Jakarta Selatan: penerbit Oryza, 2010), 125. 
37 As‟ad, 1995. Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty 
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Kondisi dan produktivitas dipengaruhi oleh masing-

masing pekerja atau karyawan. 

c. Sistem pengupahan menurut senioritas 

Sistem upah menurut senioritas merupakan upah yang 

diberikan berdasarkan pada masa kerja atau senioritas. 

 
d. Sistem pengupahan menurut kebutuhan. 

Sistem upah menurut kebutuhan merupakan upah yang 

diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta 

keluarganya. 

 
 
B. LINGKUNGAN KERJA 

1. Definisi lingkungan kerja 

Setiap organisasi baik skala bersar,  menengah, atau 

kecil semuanya akan berinteraksi dengan lingkungannya yang 

dimana organisasi atau perusahaan tersebut berada. 

Lingkungan itu sendiri mengalami perubahan-perubahan 

sehingga, organisasi atau perusahaan yang bisa  bertahan 

hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungannya. Lingkungan kerja dapat diartikan 

sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi 

atau perusahaan itu sendiri.
38

 Menurut Sedarmayati 

lingkungan kerja yaitu keseluruhan alat perkakas dan bahan-

bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana karyawan 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerja baik sebagai 

perseorangan maupun perkelompok.
39

 Selain itu, menurut 

Bambang Kussrianto lingkungan kerja merupakan salah satu 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan.
40

 

Lingkungan kerja adalah proses kerja dimana lingkungan 

                                                           
38

 Geogre R Terry, Prinsip-prinsip manajemen, ( Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2006), 23. 
39

 Ibid., 1. 
40

 Bambang Kussrianto, Meningkatkan Produktivitas Karyawan, 

(Jakarta : Pustaka Binaman Presindo,  1991), 122. 
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yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-

masing mempunyai karakteristik dan atau nilai-nilai tersendiri 

mengenai organisasi yang tidak akan lepas dari lingkungan 

dimana organisasi itu berada , dan orang-orang yang 

merupakan sentrum segalanya.
41

 

 
2. Jenis-jenis lingkungan kerja 

Ada beberapa jenis lingkungan kerja yaitu sebagai berikut : 

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun tidak langsung seperti kondisi fisik suatu 

perusahaan disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, 

warna dinding, keamanan, ruang gerak dan lain 

sebagainya.
42

 Lingkungan kerja bisa dikatakan salah satu 

unsur yang harus digunakan perusahaan sehingga dapat 

menimbulkann rasa aman, tentram dan dapat 

meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan 

kinerja karyawan.
43

 Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik yaitu warna, 

kebersihan sirkulasi udara, penerangan dan keamanan.
44

 

Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi dua kategori yaitu : 

1) Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan 

karyawan seperti: pusat kerja, kursi, meja dan 

sebagainya. 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat 

juga disebut lingkungan kerja yang dapat 

                                                           
41

 Fautisno Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta : Andi, 2003), 25. 
42

 Sumartono. S, Manajemen Operasional, (Malang: Bnyu Media, 

2004), 146. 
43

 Sihombing, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004), 175. 
44

 Setiawan, Tata Letak Pabrik, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 

2008), 83. 
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mempengaruhi kondisi manusia, seperti: temperature, 

kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, 

kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna 

dan lain – lain. 

b. Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

dengan rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan.
45

 Lingkungan kerja non fisik merupakan 

lingkungan yang bisa mempengaruhi atau yang dapat 

menyangkut batin seorang karyawan yang bisa 

memberikan kenyamanan tersendiri karyawan ditempat 

kerja, seperti halnya hubungan seorang atasan dengan 

karyawannya. Selain hubungan dengan atasan menjalin 

hubungan baik dengan rekan kerja juga diperlukan, 

Dengan demikian hubungan antar atasan dan karyawan 

atau dengan rekan kerja sangat diperlukan dalam 

lingkungan kerja.  Lingkungan kerja non fisik ini juga 

merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa di 

abaikan.
46

 Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

menciptakan suatu lingkungan kerja yang baik yaitu 

dengan menciptakan hubungan atau interaksi yang baik 

antar karyawan atau atasan agar suasana kerja yang 

diciptakan akan lebih nyaman, sehingga akan 

menimbulkan semangat dalam meningkatkan kinera. 

 
3. Indikator lingkungan kerja 

Menurut Nitisemito (1982) Ada beberapa indikator 

lingkungan kerja antara lain : 

 
 

                                                           
45 A.Aji Tri Budianto, Amelia Katini, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai”, jurnal manajemen, (Oktober, 2015), Vol.3, No.1, 16. 
46 Sedermayanti, Pengembangan Kepribadian Pegawai, (Bandung: Mandar 

Maju, 2009), 54. 
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a. Suasana kerja  

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar 

karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. 

Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan 

alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, 

ketenangan termasuk juga hubungan kerja diantara 

orang–orang yang ada ditempat kerja tersebut. 

b. Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan 

dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa ada saling 

intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam 

satu organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis 

diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan 

kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

c. Fasilitas  kerja  

Tersedianya fasilitas kerjaini dimaksudkan bahwa 

peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran 

kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang 

lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu 

penunjang proses dalam bekerja.
47

 

d. Keamanan kerja 

Keamanan kerja merupakan faktor yang sangat 

penting yang diperhatikan oleh perusahaan. Kondisi kerja 

yang aman akan membuat karyawan tenang dalam bekerja 

sehingga meningkatkan produktivitas karyawan.  
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

yaitu sebagai berikut :
48

 

a. Suara bising 

Karyawan memerlukan suasana yang dapat 

mendukung konsentrasi dalam bekerja suasana bising 

yang bersumber dari mesin-mesin pabrik maupun dari 

kendaraan umum akan dapat mengganggu konsentrasi 

karyawan dalam bekerja. 

b. Suhu udara  

Tempetarur udara atau suhu udara yang terlalu panas 

bagi karyawan akan menjadi salah satu penyebab 

penurunan kepuasan kerja para karyawan sehingga akan 

menimbulkan kesalahan-kesalahan pelaksanaan proses 

produksi. 

c. Penerangan 

Penerangan yaitu cukupnya sinar yang masuk 

kedalam ruang kerja, masing-masing karyawan 

perusahaan. Penerangan yang ada harus sesuai dengan 

yang dibutuhkan, tidak terlalu terang tetapi juga tidak 

telalu gelap, dengan dengan sistem penerangan yang baik 

diharapkan karyawan akan menjalankan tugasnya dengan 

lebih teliti, sehingga kesalahan karyawan dalam bekerja 

dapat diperkecil. 

d. Ruang gerak  

Perlunya manajemen perusahaan untuk 

memperhatikan ruang gerak yang memadai dalam 

perusahaan, agar karyawan dapat leluasa bergerak dengan 

baik, terlalu sempitnya ruang gerak yang tersedia akan 

mengakibatkan karyawan tidak dapatbekerja dengan baik. 

Karena itu, manajemen perusahaan tentunya harus dapat 
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 Kasmawati, pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan pada 
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menyusun perecanaan yang tepat untuk ruang gerak yang 

dari masing-masing karyawan. 

 
5. Lingkungan kerja islami 

Lingkungan kerja islami yaitu keberadaan manusia di 

sekeliling untuk saling mengisi dan melengkapi satu sama 

lain sesuai dengan peran masing-masing dengan menjaga 

alam dan makhluk ciptaan allah yang lain yaitu sebagai 

khalifah (pemimpin) yang harus menggunakan nilai-nilai 

syariat islam dalam segala aktifitasnya agar dapat 

tercapainya kebahagiaan didunia dan di akrirat.
49

 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses 

produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, namun 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para pekerjanya yang melaksanakan proses produksi 

tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan kepada 

karyawandapat meningkatkan kinerja maupun sebaliknya 

jika lingkungan kerja tidak memadai dapat menurunkan 

kinerja keryawan. 

 
C. KINERJA KARYAWAN 

1. Definisi kinerja karyawan  

Suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

suatu organisasi atau perusahaan yaitu kinerja karyawan. 

Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan pada fungsi 

dan prilaku yang sesuai dengan tugas yang telah diberikan 

kepadanya. Kinerja merupakan proses-proses melalui 

kegiatan-kegiatan karyawan dan hasil yang di perolehnya 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi 

atau perusahaan.
50

 Suatu organisasi baik organisasi 

pemerintah maupun organisasi privat untuk mencapai 

tujuannya yang telah ditetapkan harus melalui sarana dalam 
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 Muhammad, tiolhah hasan, islam dalam perspektif sosio kultural, 
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bentuk suatu organisasi yang digerakkan oleh sekelompok 

orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam mencapai 

tujuan lembaga atau organisasi tersebut.
51

 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja 

(performance). Sebagaimana di kemukakan oleh mangku 

negara bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance 

(prestasi kerja  atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang), yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya. Lebih lanjut, mangku negara menyatakan bahwa 

pada umumnya kinerja dibedakaan menjadi dua yaitu kinerja 

individu dan kinerja organisasi, hal tersebut adalah cara yang 

dimiliki seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang 

untuk bekerja bersama-sama dan melakukan upaya penuh 

semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
52

 Kinerja individu adalah hasil kerja karyawa baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja 

yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah 

gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok.
53

 

Menurut Moh Pabundu Tia, kinerja karyawan yaitu 

kinerja karyawan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan 

aeaeorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

yang di pengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan dalam periode tertentu.
54

 Dalam 

sebuah ayat dalam Al-quran surah At-taubah ayat 105 

dijelaskan tentang kinerja karyawan, ayat yang dimaksud 

yaitu sebagai berikut : 
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Artinya : Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahuiakan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”. (QS. At-Taubah ayat 105). 

 
Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan  untuk bekerja, dan Allah pasti membalas 

semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam 

ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat 

bekerja itu mestilah benar.  Sebab kalau motivasi bekerja 

tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. 

Pengertian kinerja dalam perspektif ekonomi islam adalah 

hasil dari setiap kegiatan yang tidak hanya didasarkan pada 

material tetapi bahwasannya itu adalah cara untuk lebih 

mendekatkan diri kepada sang pencipta.  

 
2. Indikator kinerja karyawan 

Menurut Makthis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan dapat diukur melalui indikarot-indikator 

kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :
55

 

a. Kualitas kerja 

Standart ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara besarnya volume kerja yang seharusnya (Standart 

kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya. 

a. Kuantitas kerja 

Standart ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan 

dibandingkan volume kerja. 
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b. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang 

disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan tidak hanya menilai secara fisik, tetapi pelaksanaan 

pekerjaan secara keseluruhan menyangkut berbagai bidang 

seperti kemampuan individual, usaha yang ditingkatkan, dan 

dukungan organisasional. 

 
3. Faktor-faktor yang memepengaruhi kinerja 

Ada beberapa faktr yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai 

berikut :
56

 

a. Tekhnologi yang meliputi peralatan kerja dan metode 

kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau 

jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas 

tekhnologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 

tingkat kinerja organisasi. 

b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh 

organisasi; c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi 

keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. 

c. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola 

kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. 

d. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan 

anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan 

tujuan organisasi. 

e. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek 

kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya. 

4. Penilaian kinerja 

Ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai 

kinetja pegawai adalah sebagai berikut:
57
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a. Kualitas kerja 

Kualitas kerja merujuk pada hasil (output) pekerjaan yang 

telah dilaksanakan oleh para pegawai. Apakah output 

yang dihasilkan telah sesuai dengan prosedur dan sistem 

kerja yang telah ditetapkan atau dalam arti telah 

memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan bahkan 

mampu memberikan perbaikan – perbaikan kerja yang 

signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja dilihat  

dari kualitas kerja yang sudah ada. 

b. Target 

Tujuan atau sasaran yang diberikan kepada pegawai untuk 

memenuhi kebutuhan dan keingikan dari instansi. 

c. Kerjasama 

Kerjasama adalah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh 

individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang 

atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi 

lebih ringan. 

d. Tanggung jawab 

Tanggungjawab merupakan suatu sikap yang sangat 

penting dalam melakukan suatu pekerjaan.tanggung jawab 

sangat diperlukan.sikap bertanggung jawab sangatlah 

dibutuhkan oleh setiap orang dalam melakukan pekerjaan, 

seorang pemimpin yang memimpin dengan penuh 

tanggung jawab akan berdampak positif bagi instansi 

maupun pegawainya. 

e. Komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada oang lain untuk memberi 

tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui 

media). 

f. Wawasan 

Wawasan merupakan pandangan, pendapat, pengertian 

dari ilmu pengetahuan yang ada. 
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g. Kreatifitas 

Kreatifitas adalah sebagai kecenderungan untuk 

menghasilkan ide – ide atau kemungkinan yang mungkin 

berguna dalam memecahkan maslah, berkomunikasi 

dengan orang lain, dan selalu berinovasi dalam setiap 

pemecahan masalah yng sedang dihadapi. Oleh karena itu 

pegawai harus  di tempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahlianya untuk mencapai tujuan kerja. Sikap 

mental merupakan merupakan kondisi mental yang 

mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi 

kerja secara maksimal. 

 

5. Pandangan ekonomi islam tentang tenaga kerja 

Menurut imam syaibani, kerja merupakan usaha untuk 

mendapatkan uang atau harga dengan cara yang halal. Dalam 

islam kerja sebagai unsur produksi yang didasari konsep 

istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanahkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan 

ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas. Ternasuk semua jenis-

jenis kerjayang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja 

sebagai satu faktor prooduksi mempunyai arti yang besar, 

karena semua kekayaan alam tidak akan berguna apabila tidak 

dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah 

memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha 

manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya 

untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu 

allah akan memberikan balasan setimpal yang sesuai dengan 

amal atau kerja. Sesuai dengan firman Allah dalam QS.An-

Nahl ayat 97 : 
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Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya  akan kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (QS. An-Nahl ayat 97). 

 
Al-Quran memberi penekanan utama terhadap 

pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia 

diciptakan dibumi ini untuk bekerja keras untuk mencari 

penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-

balad ayat 4 : 

             

Artinya : Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia 

berada dalam susah payah. (QS. Al-balad ayat 4). 

 

Bentuk-bentuk kerja yang di syariatkan dalam islam adalah 

pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan 

bermanfaat, antara lain yaitu :
58

 

a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada 

pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun). 

b. Menggali kandungan bumi 

c. Berburu 

d. Makelar (samsarah) 

e. Peseroan antara harta dengan tenaga (mudarabah) 

f. Mengairi lahan pertanian (musaqat) 

g. Kontak tenaga kerja (ijarah) 
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D. KERANGKA BERFIKIR 

Suatu perusahaan dalam mencapai kesuksesan atau 

kelancaran dalam usahanya ditentukan oleh kinerja karyawannya. 

Kinerja karyawan dapat mempengaruhi kelangsungan suatu 

perusahaan, jika kinerja karyawan maksimal atau tidak dalam 

bekerja maka akan berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. 

Upah merupakan hal yang paling utama dalan ketenagakerjaan, 

karena tujuan seseorang berkerja adalah untuk mendapatkan upah 

yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
59

 

Pemberian upah yang adil dan sesuai dengan pekerjaan juga akan 

memicu motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan, sehingga para 

keryawan akan menjadi lebih baik dan tentunya akan berpengaruh 

terhadap perusahaan. Begitu juga dengan lingkungan kerja yang 

akan mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja 

karyawan merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan 

yang berada didalam ataupun diluar organisasi tersebut yang akan 

mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. 

Lingkungan kerja dibagi menjadi dua yaitu lingkungan ekternal 

dan iternal. Lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar 

perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi 

perusahaan, sedangkan lingkungan internal adalah lingkungan 

organisasi yang berada di dalam perusahaan atau organisasi 

tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan 

khusus pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan kerangka 

teori di atas penulis dapat menggambarkan sebuah kerangka 

pemikiran yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel 

penelitian dengan pembahasan sebagai berikut : 

Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah upah (X1) dan lingkungan kerja (X2), 

sedangkan Variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi variabel lainnya. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). 

 
E. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau 

teori yang masih kurang sempurna atau jawaban sementara. 

Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final 

dalam arti masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. 

Selanjutnya hipotesis dapat diartikan juga sebagai dugaan 

UPAH (X1) 

LINGKUNGAN 

KERJA (X2) 
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EKONOMI 
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pemecahan masalah yang bersifat sementara yakni pemecahan 

masalah yang mungkin benar dan mungkin salah.
60

  

Upah merupakan salah satu bentuk dari kompensasi, di 

mana pekerja menerima imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan 

atau jasa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Upah memegang peranan yang sangat penting terhadap 

pekerja dan juga bagi kelangsungan hidup industri. Imbalan 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

manajemen.untuk meningkatkan prestasi kerja motivasi, dan 

kepuasan kerja para karyawan. Imbalan sering kali dibatasi 

pemaknaannya sebagai upah dan gaji, sehingga dalam konteks ini 

maka imbalan sering juga disebutkan dengan istilah kompensasi. 

Kompensasi dapat berbentuk upah per jam, hari, atau gaji yang 

bersifat periodik. Filipo menjelaskan upah sebagai “the adequate 

and equitable renumeration of personnel for their contribution to 

organizational objectivies” yang artinya balas jasa yang adil dan 

layak diberikan kepada para karyawan atas kontribusi karyawan 

dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh M.Riskiansyah (2017) 

“Pengaruh Upah Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Lapangan Pada Toko Classic Dalam Perspektif Islam” 

menunjukkan hasil bahwa Upah berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Upah tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H1 : Upah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu lingkungan kerja juga sangat mendukung untuk 

pekerja dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

Lingkungan kerja yang tidak memuaskan dapat menurunkan 

semangat kerja dan akhirnya menurunkan produktifitas kerja 

pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Septianto (2010) 

“Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
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lingkungan kerja berpengaruh positif signifikansi terhadap kinerja 

karyawan ditolak. 

H0 : lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

H2  : Lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan 
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