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ABSTRAK

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah 
nasional yang sangat kompleks.Namun masalah pengupahan menjadi masalah 
utama dalam ketenagakerjaan.Selama ini pemerintah memandang masalah 
ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang 
semakin membludak namun kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih 
sangat terbatas dan kesejahteraan buruh menjadi diabaikan.Termasuk masalah 
pengupahan yang dirasa belum mampu menampung dan menyelesaikan 
yangdihadapi oleh para buruh, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah.UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk 
seluruh Kabupaten/Kota di suatu provinsi. Upah minimum ditetapkan setiap satu 
tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi komisi penelitian dan 
jaminan sosial.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana dampak upah 
minimum provinsi terhadap kesejahteraan buruh di PT Biru Laut Khatulistiwa 
Lampung Selatan? Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang penetapan UMP 
terhadap kesejahteraan pekerja buruh di PT Biru Laut Khatulistiwa Lampung 
Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
dampak penetapan upah minimum di PT Biru Laut Khatulistiwa terhadap 
kesejahteraan pekerja dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang dampak 
upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa.

Penelitianinimerupakanpenelitianlapangan (field research) 
denganmetodedeskriptifanalisiskualitatif, sumber data dari data primer dan data 
sekunder, teknikpengumpulan data menggunakanmetodeobservasi, wawancara, 
kuesionerdandokumentasi.Populasidalampenelitianiniadalah pekerja di PT Biru 
Laut Khatulistiwa dan pengambilan sampel menggunakan metodepurposive 
sampling.Untukmenganalisis, penulismenggunakanediting dansystematizing, 
denganmetodeberfikirdeduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja di PT Biru Laut 
Khatulistiwa belum merasa sejahtera dengan upah yang diberikan. Upah yang 
diterima pekerja masih berada dibawah standar upah minimum dan belum cukup 
untuk memenuhi kenutuhan pekerja dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari 
terlebih lagi apabila pekerja tersebut mempunyai tanggungan tambahan seperti 
orang tua dan anak yang masih berada di jenjang pendidikan. Upah yang tidak 
sesuai juga akan memicu pekerja untuk malas atau kurang produktif dalam 
bekerja, karena mereka upah yang mereka terima belum cukup adil. Pandangan 
ekonomi islam tentang penetapan upah di PT Biru Laut Khatulistiwa dapat 
dikatakan bahwa pemberian upah kepada pekerja belum sesuai dengan ajaran 
islam. Dimana dalam islam dianjurkan memberikan upah yang adil dan sesuai 
dengan keadaan perekonomian dan kebutuhan sehari-hari pekerja.

Kata Kunci:Upah, Kesejahteraan Pekerja, Ekonomi Islam
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1MOTTO

               

Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan 

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

PERSEMBAHAN

                                                            
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: 1995),h. 365.
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Seiring berjalannya waktu, akhirnya sebuah langkah yang penuh dengan 

lika-liku kehidupan kini kucapai. Namun, semua ini bukanlah sebuah langkah 

akhir dari perjalananku, melainkan sebuah awal dari perjuangan untuk 

menghadapi segala warna yang akan menghampiri kehidupanku. Dengan penuh 

rasa bangga, dan senang hati, hasil karya ini kupersembahkan kepada orang-orang 

yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka.

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat yang 

diberikan, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Aku persembahkan skripsi ini sebagai tanda terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sukatno dan Ibunda Sumani. 

Cucuran keringat dan pengorbanan serta do’anya telah mengantarku

menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan studi di UIN Raden Intan 

Lampung. Hari ini adalah buah dari perjuangan ayahanda dan ibunda 

tercinta. 

2. Adikku tercinta Rian Haryanto yang selalu memberi dukungan kepada 

penulis.

3. Keluarga besarku, kakek, nenek, Om, Tante dan sepupu-sepupu ku yang 

selalu memberikan motivasi serta sabar dalam menanti keberhasilanku.

4. Teman-temanku di Ekonomi Syariah kelas B dan teman-teman KKN 

Periode 2016 kelompok 55 Desa Rama Indera yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu yang selalu memberi masukan dan dukungannya.
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5. Dosen Pembimbing I Bapak Budimansyah, S.Th.I., M. Kom.I selaku 

dosen Pembimbing I dan Bapak M. Kurniawan, M.Sy selaku Dosen 

Pembimbing II.

6. Almamater UIN Raden Intan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bandar 

Lampung yang ku cintai.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam 

judul ini maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan/menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan di 

bahas adalahDAMPAKUPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP 

TINGKAT KESEJAHTERAAN PEKERJA BURUH DI LAMPUNG 

SELATAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 

Untuk mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam judul tersebut, 

hal-hal yang perlu dijelaskan adalah seagai berikut:

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif).

Kesejahteraan adalah: aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari 

segala macam gangguan kesukaran dan lainnya).1

Upah adalah bayaran yang di berikan sebagai pembalas jasa atau ongkos 

tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang laingaji/bayaran, hasil sebagai akbiat 

dari perbuatan.2

                                                            
1 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

h. 87.
2 Abdullah pius, prasetya danu, ”Ariloka”,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Surabaya: T.t.

2008), h. 576.
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Minimum adalah yang paling kecil (sedikit/kurang) yang paling rendah 

(tentang nilai atau harga).Provinsi merupakan suatu daerah tertentu. Maksud 

nya dalam hal ini adalah upah minimum provinsi yakni gaji/bayaran terendah 

pada suatu daerah tertentu yang diberikan kepada orang lain sebagai balas jasa 

atas yang telah dikerjakan.

UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh 

Kabupaten/Kota di suatu Provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu 

tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian dan 

Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan 

Provinsi).

Perspektif menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara 

melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatarsebagian 

yang terlihat oleh mata tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau juga 

bisa diartikan sebagai cara pandang.3

Ekonomi yakni ilmu asas-asas memproduksi, mendistribusikan dan 

memakai barang-barang serta kekayaan.4

Ekonomi Islam adalah Ilmu Ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari 

berbagai pertimbangan dan orientasi aspek nilai serta norma kehidupan, seperti 

norma dan nilai-nilai dalam ajaran Syari’ah Islam yang sesuai dengan

Al-Qur’an dan Sunnah.5Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW ajarannya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.
                                                            

3 Ibid, h. 179
4Abdullah Pius, Danu Prasetya, hlm. 180.
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B. Alasan Memilih Judul

    1. Alasan Objektif

a. secara objektif, penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan 

pekerja buruh yangterdapat di lampung selatan dengan adanya UMP. 

Penulis juga ingin menganalisis bagaimana Dampak UMP terhadap 

pemenuhan kebutuhan pokok para pekerja buruh.

2. Alasan Subjektif

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi inisesuai dengan study ilmu 

yang penulispelajari selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yaitu Program Study Ekonomi Islam.

b. Banyak referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pada bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke 

tahunmengalami peningkatan sedangkan untuk penawaran terhadap tenaga 

kerja justru tidak sejalan dengan jumlah tersedianya pekerjaan. Hal ini justru 

akan berpengaruh terhadap hubungan industrial itu sendiri, khususnya dalam 

hal membela kepentingan pekerja yang dinilai dalam posisi lemah.

Masalah ketenagakerjaan adalah bagian integral dari masalah ekonomi 

maka masalah pembangunan ketenagakerjaan, juga merupakan bagian dari 

                                                                                                                                                                      
5M.Arie moodute, Ekonomi Islam pilihan mutlak seorang muslim( Jakarta : 2012 ) h. 31.
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pembangunan ekonomi, sehingga perencanaan ekonomi  juga harus mencakup 

perencanaan ketenagakerjaan.

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah 

nasional yang sangat kompleks.Namun masalah pengupahan menjadi masalah 

utama dalam ketenagakerjaan.Selama ini pemerintah memandang masalah 

ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja 

yang semakin membludak namun kesempatan kerja yang tersedia tetap saja 

masih sangat terbatas, dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan, serta 

perbaikan kesejahteraan buruh menjadi diabaikan.Termasuk masalah 

pengupahan yang dirasa belum mampu menampung dan menyelesaikan 

yangdihadapi oleh para buruh, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah.6

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia upah merupakan bayaran yang 

diartikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh 

orang lain, hasil sebagai akibat dari pekerjaan. Upah juga merupakan hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan 

dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.Pembayaran kepada tenaga kerja dapat 

dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian 

sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja 

professional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. 

                                                            
6 Lulu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, Edisi Reisi, 2010), h. 30.
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Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali.Sedangkan upah dimaksudkan 

sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-

pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar, dan lain 

sebagainya.7

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 

2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30:

“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 

dilakukan.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada 

dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga 

kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah 

yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;

2. Peraturan undang-undang yang mengikat tenytang upah minimum pekerja;

3. Produktifitas marginal tenaga kerja;

                                                            
7Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Tanjungpura Pontianak,Vol. 8 No. 3 (Oktober 2012), ISSN 1693-9093, h. 200, Sabtu, 
29 September 2017, 13.00
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4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; 

dan

5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Pada masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan 

pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);

2. Index Harga Konsumen (IHK);

3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya;

4. Standar Upah Minimum didaerah sekitar;

5. Kondisi pasar kerja; dan

6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan hal yang sangat 

berkaitan dengan dunia ekonomi.Upah merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam dunia usaha. Penetapan upah menurut pasal1  ayat 30 UU 

NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pekerja memiliki andil sangat penting dalam melakukan 

produktivitasnya.Jika kesejahteraan pekerja/buruh dapat ditingkatkan, maka 

produktivitas mereka juga dapat di naikkan.Namun, apakah upah minimum 

yang diperoleh sudah dapat memenuhi kebutuhan minimum mereka?Apakah 

kesejahteraan ekonomi sudah mereka rasakan?

Kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja dan penetapan upah 

minimum provinsi masih dalam posisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 



7

hidup minimum bahkan kadang kala melebihi upah minimum provinsi yang 

ditetapkan pemerintah.Semakin banyaknya buruh yang merasa kurang puas 

dengan upah yang diberikan oleh pengusaha tempatnya bekerja. Hal ini akan 

menjadi masalah yang kompleks jika dikaitkan dengan tingkat kebutuhan 

buruh yang tidak sesuai dengan tingkat upah yang mereka terima. Tingkat 

kebutuhan yang semakin meningkat dan mahal harus dipenuhi dengan upah 

yang rendah, sehingga tidak ada keseimbangan antara keduanya.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.8Dalam 

hal ini upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah 

diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang yang dilakukannya bagi pihak 

lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang 

diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu.

Kenaikan upah minimum regional akan berdampak langsung terhadap 

tenaga kerja di provinsi yang bersangkutan. Karena upah minimum merupakan 

pendapatan bagi buruh, maka dengan naiknya upahberarti pendapatan mereka 

                                                            
8Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung (Jakarta: Mei 2008), 

h.2.
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bertambah, tambahan pendapatan mendorong naiknya pengeluaran yang 

selanjutnya meningkatkan permintaan pasar.9

Tekanan biaya hidup pekerja yang semakin tinggi juga menimbulkan 

tuntutan akan kenaikan upah minimum. Namun sampai saat ini, proses 

penetapannya masih masih mempunyai banyak kelemahan. Di Indonesia 

sendiri masalah upah masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian 

lebih dalam penyelesaiannya, mengingat masalah upah merupakan masalah 

teratas yang terjadi dalam ketenagakerjaan disebabkan karena masih rendahnya 

tingkat upah di Indonesia, jika tidak ditangani dengan benar akan 

mengakibatkan perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau 

unjuk rasa.10

Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah ini sering 

memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.Atas dasar hal tersebut, untuk 

mencapai kesepakatan dalam penentuan tingkat upah maka peran dan 

intervensi pemerintah perlu dilibatkan.

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial 

adalah dalam penetapan tingkat upah.Kebijakan ini disebut dengan kebijakan 

upah minimum. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah 

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

                                                            
9 Maimun Sholeh, “Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan 

Kerja”.JurnalEkonomi dan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.Vol.2, No. 2(Desember 
2005), h. 158, Selasa 2 Oktober 2017, 10.00.

10 Op. Cit, h. 42.
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pekerja yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, bahwa upah 

minimum dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah 

untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah disetiap perusahaan 

agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga 

kebutuhan hidup layak. 

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah 

ketenagakerjaan di beberapa Negara baik maju maupun berkembang.Sasaran 

dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup 

minimum dari pekerja dan keluarganya.11

Upah juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran suatu daerah.Karena rendahnya tingkat upah dapat pula 

menjadi masalah ketenagakerjaan.Penetapan tingkat upah merupakan 

kewenangan dari pemerintah yang berpengaruh terhadap besarnya tingkat 

pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan 

oleh pemerintah, maka akan menyebabkan semakin sedikit pula jumlah tenaga 

kerja yang bekerja. Penentuan tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian suatu daerah yang memacu terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut.Artinya, semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah, 

                                                            
11 Taufan Lutia, Rahardjo Adisasmita, Abd. Rahman Razak, “Detreminan Produktifitas 

dan Upah Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kayu”. Jurnal Analisis, Universitas Hasanuddin, 
Vol. 3, No. 1, ISSN 2303-100X,h. 40, Selasa 2 Oktober 2017, 14.00.



10

maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga 

penentuan tingkat upah juga semakin meningkat.12

Masalah pengupahan di PT biru Laut Khatulistiwa juga dapat memicu 

hasil produksi. Upah yang adil dan tinggi dapat mendorong kinerja dan 

semangat karyawan, karena upah lah yang menjadi perioritas utama para 

pekerja untuk bekerja. Para pekerja akan lebih produktif dalam bekerja apabila 

mereka mendapatkan upah yang sesuai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sehari-hari.

Penetapan upah minimum di lakukan ditingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kotamadya, dimana gubernur menetapkan besaran upah minimum 

provinsi (UMP), atau upah minimum kabupaten (UMK) berdasarkan usulan 

dari komisis penelitian pengupahan atau jaminan sosial dewan ketenagakerjaan 

daerah, (sekarang dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan 

mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, 

pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya. 

Pemerintah menetapkan upah minimum pada tingkat regional yang 

dikenal dengan UMR.Untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk 

masing-masing daerah, maka sekarang ini penetapan kebijakan upah minimum 

                                                            
12Ni Wayan Mentari, I Nyoman Mahendra Yasa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi”.Jurnal Ekonomi 
Pembangunan,Universits Udayana, Vol. 5, No. 6, h. 695. ISSN 2303-0178, Selasa 2 Oktober 
2017, 14.30.
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didelegasikan ke tingkat provinsi (Upah Minimum Provinsi) dan lingkup yang 

lebih kecil lagi yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK).13

Sedangkan upah menurut pandangan islam yaitu upah ditetapkan dengan 

cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.14 Setiap pihak 

memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak 

adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk

tercantum dalam: Surat Al-Baqarah Ayat 279:

               

        

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu 

bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak pula di aniaya.”

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti mereka tidak dibayar secara 

adil dan bagian yang sah dari kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka 

tidak mereka peroleh. Berdasarkan upah dalam masyarakat islam akan 

ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara.15

                                                            
13Suparjan dan Hempri Suyatno, “Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif”,Jurnal 

Ilmu Sosial dan Politik, UGM.Vol. 5, No. 3 (Maret 2002), ISSN 1410-4946, Hlm. 299-300, Selasa 
2 Oktober 2017, 14.00

14 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: 1995),h. 362.
15Ibid.,h. 363.
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Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi Lampung

Tahun UMP
Lampung

UMK
Lamsel

KHL
Lamsel

Upah PT 
Biru Laut

2013 Rp. 1.150.000 1.150.000 1.060.820 1.209.425
2014 Rp. 1. 399.037 1.402.000 1.547.487 1.408.050
2015 Rp. 1. 581.000 1.595.000 1.595.000 1.463.199
2016 Rp. 1.763.000 1.800.500 1.687.000 1.627.750
2017 Rp. 1.908.000 1.908.447 - -
2018 Rp. 2.074.672 2.168.702 - -

  Data diolah 2017

Berdasarkan hasil observasi sementara di PT Biru Laut Khatulistiwa, 

terlihat bahwa gaji yang mereka terima jauh lebih rendah dibanding dengan 

UMP yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upah yang 

mereka terima masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 

para pekerja buruh terutama para pekerja yang sudah berkeluarga dan 

menanggung biaya pendidikan anak. Disinilah terjadi masalah dimana antara 

gaji yang diterima pekerja buruh dan penetapan upah minimum tidak sesuai. 

Penetapan upah minimum masih di bawah standar KHL. 

Berdasarkan data penulis memandang perlu mengadakan penelitian untuk 

mengkaji secara mendalam tentang upah minimum provinsi (UMP). Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“DAMPAK UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP 

KESEJAHTERAAN PEKERJA BURUH DI LAMPUNG SELATAN 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi kasus di PT. 

Biru Laut Khatulistiwa Merak Belatung Kalianda Lampung).
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D. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti,

banyaknya permasalahan yang ada serta agar pembahasan masalah tidak 

meluas maka peneliti perlu mempersempit ruang lingkup penelitian ini. 

Penelitian ini akan difokuskan pada pekerja buruh di PT. Biru Laut 

Khatulistiwa Lampumg Selatan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Upah Minimum Provinsi terhadap kesejahteraan pekerja 

buruh di PT Biru Laut Khatulistiwa Lampung  Selatan?

        2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang penetapan UMP terhadap 

kesejahteraan pekerja buruh di PT Biru Laut Khatulistiwa Lampung 

Selatan?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

    1. Tujuan Penelitian

a.Untuk menganalisa dampak upah minimum provinsi terhadap 

kesejahteraan pekerja buruhdi PT. Biru Laut Khatulistiwa Lampung 

Selatan.

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentangdampak upah 

minimum  lampung selatan.
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2. Manfaat Penelitian

a. Dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas 

tentang dampak upah minimum bagi pekerja buruh di PT. Biru Laut 

Khatulistiwa Lampung Selatan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Secara praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi 

mahasiswa/i, peneliti yang ingin mengetahui dampak upah minimum 

provinsi terhadap kesejahteraan pekerja buruh di PT. Biru Laut 

KhatulistiwaLampung Selatan.

c.  Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau 

bahan informasi ilmiah.

H.Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, data yang didapat harus akurat. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan data yang akurat dan tepat serta lengkap dan sesuai dengan hasil 

penelitian nantinya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
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lapangan (Field Research). Field Research digunakan dengan cara menggali 

data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan dalam arti yang 

sesungguh nya. Dimana penelitian dilakukan pada pekerja buruh di PT. Biru 

Laut Khatulistiwa , dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang dampak upah minimum 

provinsi terhadap kesejahteraan pekerja buruh pada PT tersebut.

Selain menggunakan penelitian (Field Research), jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

buku-buku, majalah, jurnal, yang terdapat diruang perpustakaan.Jadi yang 

dimaksud dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

mengadakan penelitian dengan cara membaca, dan mencatat bahan dari 

berbagai lieratur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, penelitian ini akan dilakukan langsung dilapangan yakni pada 

pekerja buruh di Kopkar PT. Biru Laut Katulistiwa desa Merak Belatung 

Kalianda Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifatnya penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis. Yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti 

ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan 

sesuatu yang lain. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya upaya-upaya 
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mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-

kondisi yang saat ini terjadi atau ada.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan 

menggambarkan dan mencatat keadaan yang sebenarnya mengenai dampak 

upah upah minimum provinsi (UMP) terhadap kesejahteraan pekerja buruh di 

PT. Biru Laut Khatulistiwa kemudian dilihat dari perspektif ekonomi islam.

2. Sumber Data

a. Data primer 

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.Dalam penelitian 

ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan.Data ini merupakan data 

utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai dampak UMP 

terhadap tingkat kesejahteraan pekerja buruh di PT. Biru Laut Khatulistiwa.

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan yang 

ada diperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Seperti; 

Al-Qur’an, Hadits, dan buku-buku tentang permasalahan upah serta media 

online.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan objek penelitian.Totalitas dari semua objek 

atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap, objek atau 

nilai yang akan diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan, media, dan 
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sebagainya. Dengan jumlah populasi penelitian ini adalah 220 orangpekerja 

buruh yang bekerja diPT. Biru Laut Khatulistiwa Lampung Selatan. 

Sampel adalah sekumpulan atau sebagian dari unit populasi yang diperoleh 

melalui proses sampling tertentu. Pada umumnya, kita tidak dapat mengadakan 

penelitian kepada seluruh anggota populasi karena terlalu banyak.Dalam 

pengambilan sample, umunya peneliti sudah menentukan lebih dahulu jumlah 

sample yang paling baik.Untuk sekedar sebagai patokan, apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik peneliti mengambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan populasi.Jika jumlah subjeknya besar, peneliti dapat mengambil 

amtara 10-15%, atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut penulis 

menetapkan seluruh pekerja buruh di Kopkar PT Biru Laut Khatulistiwa 

Lampung Selatan sebagai sampel, karena populasinya berjumlah 22 orang 

kurang dari 100, jadi penilitian ini merupakan penelitian purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.16

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun 

metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:

                                                            
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke-20, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 64.
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a. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya sugiyono mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.17 Berdasarkan kutipan ini maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode observasi disini adalah 

suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui suatu 

pengamatan dan juga pencatatan. Metode obsevasi ini akan penulis pergunakan 

untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tidak terukur, yaitu 

observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide (pedoman) observasi, 

pada observasi ini peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatan 

dalam mengamati suatu objek. Proses observasi ini dilakukan untuk mengamati 

dan mengumpulkan data tentangdampak upah minimum provinsi (UMP) 

terhadap tingkat kesejahteraan pekerja buruh di PT. Biru Laut Khatulistiwa.

b. Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.18Kuesioner digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan pekerja buruh di lampung selatan. Kuesioner 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang dampak upah minimum 

                                                            

18Ibid., h. 142.
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provinsi (UPM) terhadap kesejahteraan pekerja buruh di PT. Biru Laut 

Khatulistiwa dalam perspektif ekonomi islam, di mana kuesioner yang telah 

dibuat akan ditujukan kepada pekerja buruh di PT. Biru Laut Khatulistiwa.

c. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau pada keyakinan 

priadi.19

Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, 

artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview 

untuk memberikan  tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini 

dipergunakan untuk memperoleh data dampak upah minimum provinsi (UMP) 

terhadap pekerja buruh di PT. Biru Laut Khatulistiwa.

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

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

agenda dan lain sebagainya.20Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

                                                            
19Ibid,. h. 138.
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka cipta, 2010), hlm. 112.
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bahwa, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. 

Metode ini peneliti gunakan untuk mendapat informasi data yang dibutuhkan 

yang berkaitan dalam penelitian, berkaitan dengan populasi penduduk, tingkat 

pendidikan, status sosial, dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data 

Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiyah yaitu obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.21

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yatu prosedur 

penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang 

kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.22

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur 

yang berkaitan dengan dampak UMP terhadap kesejahteraan pekerja buruh di 

PT. Biru Laut Khatulistiwa.

                                                            
21Sugiyono, Op. Cit., h. 14.
22Ibid.,h. 15.
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No Penelitian 
dan Tahun

Judul 
Penelitian

Metode 
Penelitian

Hasil

1. Samuel 
Randy 
Tapparan 
(2017) 
Politeknik 
Informatika 
Nasionsl 
Makassar

Pengaruh Upah 
Minimum dan 
Investasi 
terhadap 
Kesempatan 
Kerja Provinsi 
Sulawesi 
Selatan

Deskriptif 
kuantitatif

Berdasarkan masalah 
yang hendak 
diselesaikan, tujuan 
yang hendak dicapai, 
dan pembahasan yang 
telah dilakukan, maka 
dari penelitian ini 
dapat diambil 
beberapa kesimpulan, 
yaitu: upah minimum 
tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
kesempatan kerja di 
Provinsi Sulawesi 
Selatan, baik secara 
langsung maupun 
secara tidak langsung 
melalui pertumbuhan 
ekonomi. Investasi 
tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
kesempatan kerja di 
Provinsi Sulawesi 
Selatan, baik secara 
langsung maupun 
secara tidak langsung 
melalui pertumbuhan 
ekonomi. Berdasarkan 
hasil analisis dalam 
penelitian ini, maka 
dapat disarankan 
beberapa hal,yaitu: 1) 
Pemerintah, perlu 
menindak tegas 
perusahaan-
perusahaan yang 
menggaji 
karyawannya dibawah 
dari standar upah 
minimum, 2) 
Pemerintah perlu 
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2. Dasri 
Lokiman, 
Debby Ch. 
Rotinsulu, 
Antonius Y. 
Luntungan 
(2013) 
Universitas 
Sam 
Ratulangi 
Manado

Pengaruh Upah 
Minimum 
Provinsi dan 
Investasi Swasta 
Terhadap 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
dan Dampaknya 
Pada PDRB di 
Kota Manado

Deskriptif 
Kuantitatif

mendorong investasi
yang bersifat padat 
karya,serta 
pemerataan investasi 
di berbagai daerah.

Berdasarkan analisis 
data dapat 
disimpulkan bahwa: 1. 
Dari analisis diatas 
menunjukkan bahwa 
variabel UMP dan 
investasi swasta 
memiliki pengaruh 
secara bersama-sama 
terhadap tenaga kerja, 
2. Dari analisis 
menunjukkan bahwa 
variabel UMP 
memiliki pengaruh 
terhadap tenaga kerja 
kota Manado, 3. Dari 
analisis menunjukkan 
bahwa variabel 
investasi swasta 
memiliki pengaruh 
terhadap tenaga kerja 
kota Manado, 4. 
Besarnya pengaruh 
UMP  ke PDRB 
melalui tenaga kerja 
bersifat positif 
sehingga tenaga kerja 
dapat  berfungsi 
sebagai variabel 
intervening. 



23

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Upah Menurut Teori Konvensional

1. Upah Menurut Konvensional

Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran 

kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti 

pegawai, pemerintah, dosen, guru, dan akuntan.Pembayaran itu biasanya 

sebulan sekali.Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-

pekerja yang kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti, 

pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.1

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai 

bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang 

sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai akibat dari pekerjaan.2

Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas 

suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau 

dibayarkan.

                                                          
1 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi,EdisiKetiga(Jakarta,: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 

350.
2Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: 1998) h. 602.
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Upah dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas 

jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada 

para pengusaha.3Teori ekonomi tidak membedakan diantara pembayaran 

kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar 

dan tidak tetap.Kedua jenis pendapatan tersebut (pembayaran kepada 

pekerja) disebut dengan upah.

Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (efficiency-

wage).Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja 

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

di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi.4

Para pekerja yang dibayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, 

dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi 

upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja 

meningkat seiring dengan tingkat upah.5

Menutut Undang-Undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, 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 perundang-pundangan 

                                                          
3Ibid .hlm. 351
4N. Georgy Mankew, Makro Ekonomi,Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 2006), h.165.
5Karl E, Case dan Ray C, Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi,Edisi Terjemahan, Jilid ke-2, Edisi 

ke-8(Jakarta: Erlangga), h. 226 .
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yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.6

Jadi, upah merupakan imbalan berupa uang yang diterima 

pekerja/buruh atas apa yang telah di lakukan. Sesuai dengan ketentuan 

upah yang di berikan biasa nya satu bulan sekali dan pekerja juga masih 

menerima tunjangan atau bonus.

2. Komponen Upah

Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang 

berupa upah dan bukan upah.Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga 

Kerja R.I NOSE-07/MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah 

dan non upah.

Penghasilan upah komponennya terdiri dari:

a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang biasanya 

ditetapkan kesepakatan.

b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan 

dengan peketjaan yang diberikan secara bertahap untuk 

pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang 

sama dengan pembayran upah pokok seperti tunjangan istri, 

tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap 

                                                          
6Edytus Edisu Op.,Cit, Hlm. 2.
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pembayarannya  dilakukan dengan teratur dan tidak dikaitkan 

dengan kehadiran pekerja atau suatu pencapaian atas prestasi kerja.

c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran langsung maupun 

tidak langsungberkaitan dengan pekerja/buruhdan keluarganya 

diberikan serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama 

dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan 

transportatau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan 

kehadiran pekeja/buruh.7

Penghasilan yang bukan upah merupakan:

1) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan 

lainnya.

2) Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuknyata yang diberikan 

perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau 

meningkatkankesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas 

kendaraan, pemberian makanan secara Cuma-Cuma, sarana 

ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain.

3) Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil 

keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil 

kerja lebih besar dari terget produksi yang normal atau karena 

                                                          
7Maimun, Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar,  Cet. II(Jakarta: PT. Padnya Paramita, 

2007) h. 48.
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peningkatan produktifitas, besarnya pembagian bonus diatur 

berdasarkan kesepkatan.8

Setiap pekerja atau buruh berhak memproleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia, oleh karena itu 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja 

atau buruh yang meliputi:9

a. Upah Minimum

b. Upah Kerja Lembur

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaan

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirhat kerja nya

f. Bentuk dan cara pembayaran upah

Jaminan hukum atas upah yang layak tercantum dalam UUD 1945 

pasal 28D dan pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan upah dan penghidupan bagi kemanusiaan. Juga UU No 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam pasal 88 

menyebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah 

                                                          
8Ibid, Hlm. 48.
9Edytus Edisu Op.,Cit, H .3.
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menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh,10 diantaranya 

yaitu upah minimu berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah 

lembur, struktur dan skala upah yang proposional, dan upah untuk 

pembayaran pesangon.

Hubungan industrial, kedudukan upah minimum merupakan persoalan 

prinsipil. Upah minimum harus dilihat sebagai bagian sistem pengupahan 

secara menyeluruh. Pada dasarnya pengertian upah menganut pada apa 

yang termuat dalam konvensi Internasional Labour Organization (ILO)  

mengenai perlindungan upah. Indonesia juga mengikuti acuan tersebut 

dengan sedikit penyesuaian. Pengertian upah yang dianut oleh negara 

indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 

mengenai perlindungan upah adalah suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-

undangan, yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antaraperusahaan 

dengan buruh.11

Upah minimum adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-

                                                          
10Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 88.
11Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek (Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia: 

2003),  h. 188.
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kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja kepada 

pekerja yang paling rendah tingkatannya.12

Dari pengertian upah tersebut, maka upah disatu sisi adalah  

merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban pengusaha, disisi lain 

pekerja/buruh wajib memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja 

atau memberikan jasa. Disamping itu, Negara kita juga menganut bahwa 

upah juga memiliki sifat sosial, dimana besarnya upah dan tunjangan 

harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Prosedur Penetapan Upah Minumum

pemerintah indonesia selalu mengubah-ubah kebijakan ketenagakerjaan 

terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penetapan upah 

minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), kemudian 

berubah menjadi kebutuhan hidup mimimum (KHM), dan sekarang 

berubah menjadi kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan Peraturan 

Kementerian Ketenagakerjaan no. 78 Tahun 2015 dan PP tahun 2016, 

telah ditentukan kenaikan upah di Indonesia saat ini adalah 8,71 %. 13

Kebijakan pengupahan diIndonesia lebih pada perpaduan konsep-

konsep pengupahan tersebut. Ini disebabkan kompleksitas permasalahan 

                                                          
12Soedarjadi, Pengntar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi Cet ke-5 (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2008), h. 75.
13Bambang S. Susanto, “Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Upah Minimum di Indonesia”.  Journal Of Management, Vol.1, No.1, ISSN 2407-6325, 
(Rangkas bitung 2017), h. 22. Diakses pada Rabu 7 Februari 2018. 13.02.
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pengupahan, seperti adanya tingkat upah yang masih berada dibawah 

standar kebutuhan fisik minimum.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum 

yaitu:14

a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak 

(KHL) denganmemperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi.

b. Upah inimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diarahkan pada 

pencapaian KHL.

c. Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupahan 

perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama.

d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan 

pencapaian KHL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan di perbarui pada 23 

Oktober 2015 Tentang Ketenagakerjaan dan Kebijakan Pengupahan, 

menyebutkan bahwa peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan 
                                                          

14Peraturan Menteri No. 4, Thn. 2014. Diakses pada 
http://www.Jdih.depnakertrans.go.id(7 februari 2018).
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upah minimum kabupaten /kota diadakan satu tahun sekali.15 Dalam 

mendorong peningkatan pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta 

peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui 

mekanisme penetapan Upah Minumum Kabupaten/Provinsi. Dan dalam 

pelaksanaannya harus memprhatikan kondisi daerah, kemampuan 

perusahaan yang mengacu pada kebutuhan hidup layak. 

. Dalam surat kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

lampung, upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 

nol (0) sampai dengan satu (1) tahun. Perkembangan penetapan upah 

minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja/buruh. Namun pada saat ini penetapan upah minimum masih 

dibawah pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) karena penetapannya 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keseimbangan perusahaan.

Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya 

bersifat tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan 

diperhitungkan.Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya 

memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum 

memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, 

produktivitas, dan usaha marjinal.Pemerintah perlu berhati-hati dalam 

menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa 

                                                          
15Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Thn 2003, Pasal 1 ayat 3.
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tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan 

kerja. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan 

pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.16

Variabel-variabel tambahan dalam hal pertimbangan pebetapan upah 

minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, 

kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada 

umumnya didaerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan 

ekonomi dan pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja dan usaha 

marginal.

4. Cara Menghitung Upah Minimum

Upah minimum diberlakukan untuk semua status pekerja, yaitu:

- Pekerja tetap

- Pekerja tidak tetap

- Pekerja dalam masa percobaan

- Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun

- Pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun dilakukan atas 

kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha

                                                          
16Izzaty, Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia”. Jurnal Ekonomi 

dan Keijakan Publik, Vol. 4, No. 2 (Desember 2013), h. 137. Diakses pada Jum’at, 22 Desember 2017. 
15.26.
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- Pekerja yang sistem borongan atau berdasarkan satuan hasil yang 

dilakukan 1 bulan atau lebih. Upah rata-rata sebulan serendah-

rendahnya sebesar upah minimum diperusahaan yang bersangkutan.

- Pekerja Harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan 

berdasarkan jumlah kehadiran dengan perhitungan upah sebagai 

berikut:17

1. Bagi perusahaan yang bekerja 6 hari dalam satu minggu, upah 

bulanan dibagi 25 hari.

2. Bagi perusahaan yang bekerja 5 hari dalam satu minggu upah 

bulanan nya dibagi 21 hari.

5. Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Upah Minimum

a. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak adalah dasar dalam penetapan upah 

minimum. Komponen kebutuhan hidup layak merupakan komponen 

pemenuhan kebutuhan sehar-hari yang dibutuhkan oleh seorang 

pekerja selama satu bulan.18

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1) Makanan dan Minuman 

2) Sandang 

                                                          
17Edytus Edisu Op.,Cit, H. 58
18Samuel Randy Tapparan,”Pengaruh Penetapan Upah dan Investasi Terhadap Kesempatan 

Kerja”. Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Adsministrasi Perkantoran, Vol. 4, No. 1 (februari 
2017), Diakses pada Rabu 7 Februari 2018, 13.08.
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3) Perumahan 

4) Pendidikan 

5) Kesehatan 

6) Rekreasi dan Tabungan 

7) Transportasi19

Upah yang diterima pekerja/buruh harus bisa di anggap cukup 

untuk memenuhi kebututuhan komponen-komponen di atas sesuai 

dengan  standar kebuthan hidup layak. Misalnya memenuhi

kebutuh makanan paling tidak 4 sehat 5 sempurna, memiliki 

pakaian/sandang yang baru minimal satu tahun sekali, memiliki 

perumahan yang layak huni, mampu membiayai pendidikan anak, 

berobat ketika sakit atau paling tidak mempunyai jaminan 

kesehatan, sesekali bisa menikmati rekreasi serta mempunyai 

tabungan dengan upah yang diterima, dan memiliki transportasi 

untuk bekerja.

Komponen tersebut yang menjadi bahan pertimbangan 

penetapan upah minmum provinsi, yang dilaksanakan oleh dewan 

pengupahan yang terdiri dari unsur tripatit, yakni: Asosiasi 

Pengusaha, SertifikatBruh/Pekerja dan pemerintah yang 

                                                          
19Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 10/MEN/VII/2012 tanggal 10 juli 

2012.
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membentuk tim survey untuk melakukan survey pasar terhadap 

komponen-komponen tersebut.

Penetapan upah minimum dipandang sebagai instrumen 

kebijakan yang sesuai untuk mencapai kepantasan dalam 

hubungan kerja, dan memiliki beberapa tujuan.20

1) mengurangi persaingan tidak sehat antara buruh dalam pasar 

kerja disebabkan karena tidak sempurnanya pasar kerja. 

2) melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan rendah karena 

tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli 

buruh. 

3) mengurangi kemiskinan, karena adanya kenaikan upah 

minimum setahap demi ssetahap kaum buruh yang miskin akan 

berkurang. 

4) meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan adanya upah 

minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan 

didorong menaikkan upah buruhnya. 

5) Lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, 

dengan adanya upah minimum maka perbedaan upah antara 

perusahaan yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang 

                                                          
20Izzaty, Rafika Sari, Op.,Cit, Hlm. 138 
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sama akan berkurang karena perusahaan yang membayar upah 

rendah terpaksa meningkatkan upah buruhnya.

6) Mencegah terjadinya perselisihan, dengan ketetapan upah 

minimumdan akan mempengaruhi struktur/tingkat upah di 

perusahaan.

7) Mencegah menurunnya upah karena tidak seimbangnya pasar 

kerja, disebebkan penawaran yang melebihi dari permintaan 

tenaga buruh.

Maka, dengan adanya penetapan upah minimum komponen-

komponen di atas akan terealisasi dan pekerja/buruh akan lebih 

efektif dalam bekerja karena setiap tahun upah akan mengalami 

kenaikan sesuai dengan perjanjian antara pekerja/buruh dan 

perusahaan. Namun, jika gaji/upah pekerja tidak sesuai dengan 

penetapan upah minimum hal ini justru akan menjadi 

permasalahan dalam ruang lingkup kerja antara perusahaan dan 

pekerja/buruh. Karena belum tentu kebutuhan pekerja yang sesuai 

dengan standar hidup layak dpat terpenuhi dengan gaji/upah yang 

mereka terima.

Salah satu contoh penerapan upah minimum yang belum sesuai 

adalah di Provinsi jawa barat yaitu dengan jumlah penetapan upah 

minimum senilai Rp. 1.312.355 pada tahun 2016.  Sebagai daerah 

yang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia bahkan se 
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Asia Tenggara Jawa Barat sepatutnya memiliki UMP terbesar pula 

di Indonesia. tetapi, kenaikan UMP nya Justru terendah ke-5 dari 

34 provinsi di Indonesia tahun 2016 lalu..21 Sedangkan pada tahun 

2017 UMP provinsi Jawa Barat naik menjadi 1,4 juta

Penetapan upah minimum yang rendah maka akan dapat 

dipastikan bahwa gaji/upah yang diterima pekerja/buruh jga akan 

rendah. Maka dengan kata lain pekerja/buruh belum mampu 

memenuhi kebutuhan komponen-komponen KHL di atas.

Sedangkan kepentingan pekerja adalah terpenuhinya kebutuhan 

hidup dirinya beserta keluarganya secara layak.22

b. Produktivitas Makro

Sesuai dengan Permenakertarans No. Per-17/MEN/VII/2005 

pasal 4 ayat (6) adalah perbandingan antara jumlah produk domestik 

regional bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang 

sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai PDRB adalah 

meupakan hasil dari seluruh tenaga kerja yang melakukan proses 

produksi pada waktu itu. Sehingga nilai yang diperoleh merupakan 

nilai hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang

ada di suatu daerah yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
                                                          

21Thamrin.S, “Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum di Jawa 
Barat”.  Fakultas Hukum UI, Vol. 1, No. 1, Hlm. 40.  Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 10.17

22Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”. Fakultas 
HukumUniversitas Jambi, Vol. 29, No. 1 (Februari 2017), Hlm. 84, diakses pada Jum’at, 22 Desember 
2017, 16.04.
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Nilai yang didata secara time series akan dibandingkan dengan data 

pertumbuhan tenaga kerja sehingga dapat membantu memprediksi 

perluasan kesempatan tenaga kerja.23

Manfaat peningkatan produktivitas makro adalah,24

1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang menunjang terwujudnya 

kemakmuran sehingga:

a) Meningkatkan standar hidup dan martabat bangsa,

b) Memperkokoh eksistensi dan potensi bangsa yang berarti 

memantapkan ketahanan sosial.

2) Dapat meningkatkan kemampuan bersaing secara nasional 

sehingga menambah pendapatan negara, mendorong pemerintah 

untuk mengadakan investasi baru, dan memperluas kesempatan 

kerja.

3) Sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijakan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan produktivitas yang baik akan meningkatkan 

standar hidup masyarakat suatu wilayah, mampu bersaing dengan 

wilayah-wilayah maju yang lain dan mendorong pendapatan terus 

                                                          
23Iva Mindhayani , Hari Purnomo, “Perbaikan Sistem Kerja Untuk Meningkatkan 

Produktivitas Karyawan”.  Jurnal PASTI, Vol. 10, No. 1. Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 9.57, 
h.  98.

24Ibid. Hlm. 69
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meningkat. Naiknya produktivitas juga akan mampu terlaksananya 

kelancaran pembangunan suatu negara atau wilayah. 

Peningkatan produktivitas akan mendorong terjadinya 

peingkatan produksi, dan pembentukan modal yang ada pada 

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam 

konteks makro, menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu 

meningkatkan produktivitas bisa menjadi pemimpin dalam 

persaingan global. Dengan kata lain, peningkatan produktivitas 

adalah kunci utama dalam memenangkan persaingan global.25

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil perhitungan agregat

seluruh kegiatan perekonomian yang ada dan didata oleh BPS 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara makro sering 

dikaitkan bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi masa kerja 

merupakan unsur dari masyarakat sehingga apabila terjadi 

pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi penambahan income. Dan 

penambahan income bagi masyarakat pekerja dapat juga dikatakan 

sebagai pertambahan upah atau kenaikan upah.26Pendekatan ini 

menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi maka harus ada kenaikan 

                                                          
25Luthfi Muta’ali, “Hubungan Produktivitas Pekerja di Sektor Ekonomi Dengan 

Pertumbuhan”. Wilayah Fakultas Geografi UGM, Vol. 20, No. 1  ISSN 0125-1790, (Maret 2016), h. 
1-2, Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 10.36.

26Hardijan Rusli, Hukum Tenaga Kerjaan (Cet-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)  h. 205.
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upah karena pembentukan ekonomi dipengaruhi oleh adanya kenaikan 

upah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan 

output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan suatu negara.27 Pemerintah juga berperan 

sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, misalnya 

dalam pemungutan pajak. Selain itu teknologi juga dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya teknologi yang 

baik, teknologi yang maju, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

pun akan sangat cepat berkembang.

d. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, dimana 

pencarian kerja (penawaran tenaga kerja) jauh lebih besar dari 

lowongan kerja (peminta tenaga kerja) maka akan sulit memperbaiki 

syarat-syarat perbaikan kerja. Maka dalam kondisi ini diperlukan 

penetapan upah minimum.28

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas 

Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara 

tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk 

                                                          
27Ahmad Ma’ruf, Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan 

Studi Pembangunan, Vol. 9, No. 1 (2008), h. 1. Diakses pada Minggu 23 Desember 2017. 14.31
28Hardijan Rusli, Op.Cit, h. 206.
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yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena 

penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat 

kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk dapat 

memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan

kesejahteraan suatu negara/daerah. Tetapi jika tidak memperoleh 

pekerjaan berarti mereka akan menganggur dan justru akan menekan 

standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.29

Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian 

dikendalikan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, namun pasar 

tenaga kerja berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena 

permintaan tenaga kerja merupakan teaga kerja turunan.30 Maksudnya 

adalah dimana permintaan akan tenaga kerja sangan bergantung dari 

permintaan output yang dihasilkan barang dan jasa. Apabila 

permintaan akan barang tinggi atau naik, maka permintaan akan 

tenaga kerja pun akan naik pula karena jika banyak barang yang 

diproduksi maka memerlukan tenaga kerja yang banyak juga. Namun, 

jika permintaan barang dan jasa di suatu daerah rendah atau menurun 

maka akan banyak juga tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya 

atau sulit mendapatkan pekerjaan dan mengalami pengangguran.
                                                          

29Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 
Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”. Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjung Pura Pontianak, 
Vol. 8, No. 3 (Oktober 2012), ISSN 1693-9093, h. 196. Diakses pada Minggu 23 Desember 2017, 
15.04.

30Ibid, Hlm. 197.
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Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami 

perkembangan. Angka pengangguran terbuka cendrung menurun 

selama beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa terget 

pengurangan pengangguran terbuka menjadi 5-6%, sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).31

Meskipun demikian, pengangguran terbuka masih menjadi tantangan, 

terutama bagi kalangan muda, khususnya bila terjadi kemunduran 

ekonomi. Untuk itu, membantu kaum muda dalam mengoptimalkan 

prestasi pendidikan mereka adalah faktor penting dalam meningkatkan 

kualitas tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan dimana ia 

memiliki jumlah penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan 

penduduk usia tua yang mandiri. Pengoptimalan manfaat yang terkait 

dengan rasio kemandirian yang rendah, pemerintah perlu memeprluas 

investasinya dibidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, 

terutama karena pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi 

dapat menikmati upah yang lebih besar dan kesempatan kerja yang 

lebih baik. Hal ini sangat penting, karena perekonomian Indonesia saat 

ini sedang mengalami kekurangan pekerja terampil.

                                                          
31“Jurnal Tren Tenaga Kerja dan Sosial di Indonesia”. Kantor International Labour 

Organization (ILO), 2015, h. 10. Diakses pada Minggu 23 Desember 2017, 15.50.
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Salah satu Faktor yang dapat menciptakan tenaga kerja yang 

terampil adalah pendidikan, pelatihan, motivasi dan imbalan. 

pendidikan yang tiggi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil di 

sertai dengan pelatihan yang baik. Motivasi juga akan menciptakan 

tenaga kerja yang terampil, karena motivasi biasanya akan mendorong 

semangat seseorang dalam melakukan pekerjaan. Selain itu imbalan 

yang sesuai atau besar akan meningkatkan semangat kinerja seseorang. 

Tenaga kerja yang terampil memiliki peran penting dalam 

proses pembangunan ekonomi. Dengan adanya tenaga kerja yang 

terampil akan mendorong perekonomian suatu negara untuk maju dan 

bersaing, semakin tiggi daya saing tenaga kerja yang terampil, 

semakin tinggi tinggi pula daya saing perekonomian.32

6. Mekanisme Penetapan Upah

a. Upah Minimum

Pelaksanaan terkait penetapan upah minimum diatur 

Permanekertrans No. 1 tahun 1999 tentang upah minimum junco 

Kepmanekrtrans No.226/MEN/ 2000 tentang beberapa perubahan 

pasal dalam permankertrans No. 1 tahun 1999 dan di perbarui pada 

tahun 2005.

                                                          
32Latif Adam, “Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan 

Produktivitas”. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11, No. 2,(Desember 2016), h. 325. Diakses 
pada Kamis 8 Februari 2018, 10.55.
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Dalam peraturan ini upah minimum adalah upah bulanan yang 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap,33

berlaku bagi mereka yang mempunyai masa kerja kurang dari satu 

tahun.34 Pada tahun 2005 terdapat penambahan bahwa bagi pekerja 

yang masa kerjanya satu tahun atau lebih permenaker No. 1 tahun 

1999 maupun Pemenakertrans 17 tahun 2005 tersebut memberikan  

ruang dan mekanisme peninjauan upah sebagai pembeda antara 

pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun dengan pekerja 

yang masa kerjanya lebih dari satu tahun.35

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan 

Upah Minimum Kabupaten/ kota dadakan 1 (satu) tahun sekali atau 

dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun.

Selain upah minimum sebagaimana disebutkan tadi, Gubernur 

juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS 

Propinsi) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi 

perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh sehingga Upah 

Minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah 

Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum 

                                                          
33Edytus Adisu, Op.,Cit, H. 59.
34Pasal 13 ayat 2Permrnaktrans. No.226/MEN/2000.
35Pasal 4 ayat 3 Permenakertrans.No. 17 Tahun 2005.
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Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota 

(UMS Kabupaten/kota).

b. Kesepakatan Upah (Perundingan Upah)

Disamping penetapan upah minimum yang dilakukan 

pemerintah melalui undang-undang, penetapan upah dapat juga 

dilakukan melalui kesepakatan. Penetapan melalui kesepakatan ini 

biasanya dilakukan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun 

sebagaimana diatur dalam ketentuan:

“Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 

(satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat 

pekerja dengan pengusaha”.36

Kesepakatan tertulis yang dimaksud merupakan hasil 

perundingan antara seorang pekerja atau serikat buruh/serikat pekerja

dengan pengusaha terkait syarat dan kondisi kerja termasuk 

didalamnya besarnya upah. Bentuk kesepakatan tertulis antara seorang 

buruh/pekerja dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja dibuat berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak (buruh dan pengusaha), yang dalam 

bentuk tertulisnya sekurang-kurangnya memuat:

1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
                                                          

36Fery Ferdiansyah, “Kajian Yuridis Perjanjian Pengusaha Dengan Pekerja /Buruh Terkait 
Kesepakatan Pengupahan Di Bawah Ketentuan Upah Minimum”.Jurnal Pasca Sarjana HukumUSMS 
Surakarta, Vol.3 No. 2 (Desember 2015), H. 71. Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 11.14.
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2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

3) Jabatan atau jenis pekerjaan;

4) Tempat pekerjaan;

5) Besarnya upah dan cara pembayarannya;

6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dn kewajiban pengusaha 

dan  pekerja/ buruh;37

sedang bentuk kesepakatan tertulisantara serikat pekerja 

/serikat buruh dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja 

bersama (PKB).Pembuatan perjanjian kerja bersama dirundingkan 

oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instasi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha 

atau beberapa pengusaha. Perundingan secara kolektif dimungkinkan 

bila perusahaan sudah berdiri serikat buruh/serikat pekerja dan 

kenggotaanya sudah mencapai lebih dari 50%.

Adapun materi yang dirundingkan terkait dengan syarat dan 

kondisi kerja termasuk upah dan komponen upah. Pengaturan 

pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih 

rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah upah yang 

                                                          
37Ibid, Hlm. 72.
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diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh tidak boleh lebih 

rendah dari penetapan upah minimum nya. Atau setidak-tidaknya 

sesua dengan kebutuhan hidup layak.

c. Struktur Skala Upah

Selain perundingan upah, mekanisme penetapan upah juga 

dilakukan melalui penyusunan struktur dan skala upah. Hal ini sesuai 

dengan ketentuanPengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam 

penetapan upah pekerja/buruh di perusahaan.

Penyusunan struktur dan skala upah, pengusaha perlu 

melakukan analisa jabatan; uraian jabatan dan evaluasi jabatan. 

Pembuatan struktur upah dilakukan dengan menyusun struktur upah 

terendah sampai yang tertinggi dengan mempertimbangkan beberapa 

hal yaitu:

1) Struktur organisasi;

2) Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan;

3) Kemampuan perusahaan;

4) Upah minimum;

5) Kondisi pasar.

Sedang penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui: skala 

tunggal atau skala ganda. Dalam skala tunggal setiap jabatan pada 
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golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama. Sedangkan 

dalam skala ganda, setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah 

nominal terendah dan tertinggi.

d. Peninjauan upah skala berkala

Mekanisme penetapan upah lainnya adalah melalui peninjauan 

upah secara berkala, sebagaimana diatr dalam UU 13/2003 pasal 92 

(2): “pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.”

Peninjauan ini dapat dilakukan baik karena alasan kenaikan 

upah minimum (berupa upah sundulan bagi mereka yang telah 

berpengalaman), kenaikan inflasi, kenaikan produktivitas maupun 

meningkatnya kekayaan perusahaan. Peninjauan upah secara berkala 

biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja sama.

7. Kebijakan Perlindungan Upah

Buruh, pengusaha dan pemerintah saling berkaitan dalam hubungan 

industrial. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan yang sama 

atas kelangsungan perusahaan. Pengusaha memiliki kpenetingan atas 

kelangsungan perusahaan, karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan 

dan orientasi untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang 
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ditanamkan. Buruh mempunyai kepentingan atas perusahaan sebagai 

sumber penghasilan dan penghidupan. Sementara pemerintah juga 

mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi baik pada skala daerah maupun nasional.38

Kebijakan pengupahan yang mengatur tentang mekanisme penentuan 

upah di pasar kerja, pemerintah juga menetapkan kebijakan pengupahan 

yang melindungi buruh/pekerja., kebijakan ini dilakukan pemerintah 

untuk mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan, kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh meliputi:39

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. Upah tidak masuk kerja karen melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. Bentuk dan cara pembayaran upah;

g. Denda dan potongan upah;

h. Hal-hal yang dapatdiperhitungkan dengan upah;

                                                          
38Suparjan dan Hempri Suyatno, “Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif”. Jurnal Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 3 ISSN 1410-4946, Maret 2002, h. 179.Diakses pada Minggu, 23 
Desember 2017, 17.06.

39Edytus Adisu Op.,Cit, h. 3.
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i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. Upah untuk bayaran pesangon; dan

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Kebijakan pengupahan yang di maksud di atas dapat 

melindungi pekerja buruh dari sistem pengupahan yang kurang adil 

atau jauh dari standar upah minimum. Dengan adanya kebijakan di 

atas, akan memberikan perlakuan adil atau dengan kata lain semua 

pekerjaan yang dilakukan pekerja akan dihitung upahnya. Salah satu 

contohnya adalah kerja lembur, pesangon, pajak, bahkan ketika 

pekerja tersebut tidak masuk kerja akan di perhitungkan. Tujuannya 

adalah agar pekerja menerima upah dengan seadil-adilnya. 

8. Prinsip-prinsip Penetapan Upah Minimum

Salah satu faktor penentu efesiensi pasar tenaga kerja adalah upah 

buruh semakin murah yang akan memberikan konstribusi semakin besar 

dalam menurunkan biaya produksi. Upah masih tetap menjadi persoalan 

utama di negara berkembang seperti Indonesia. upah buruh menjadi 

perhatian banyak kalangan dalam upaya perlindungan perburuhan dalam 

bentuk perundang-undangan perburuhan mengenai pengupahan. 

Perlindungan itu diperlukan karena terjadinya ketidakseimbangan 

kekuatan pengsaha dan keinginan kaum buruh. 

Kenaikan upah minimum bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan, 

apalagi ketika perekonomian mengalami guncangan, perusahaan 
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mengalami tekanan berupa naiknya biaya produksi dan distribusi. Jika 

semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

peningkatan biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, 

perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat 

pada rendahnya tingkat kesempatan kerja dan mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap pengangguran.40

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999, paling 

tidak ada 10 prinsip-prinsip yang harus di taati dalam penetapan kebijakan 

upah minimum di Indonesia.41

a. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok dan tunjangan tetap.

b. Upah minimum wajib dibayar kepada pekerja secara bulanan atau 

dengan kesepakatan pekerja dan perusahaan misalnya untuk upah 

mingguan atau upah dua mingguan.

c. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam 

masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.

d. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah 

satu tahun.
                                                          

40Izzaty, Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum diIndonesia”. Jurnal Ekonomi 
dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2,(Desember 2013), h. 131-132. Diakses pada Minggu 23 Desember 
2017, 17.21.

41Op.,Cit, Pasal 4 ayat 3 Permenakertrans.No. 17 Tahun 2005.
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e. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat 

pekerja dan pengusaha.

f. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah-

rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya.

g. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari 

kehadiran (dengan prorata basis).

h. Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak 

diperbolehkan menurunkan upah.

i. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk 

memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan 

bersama antara pekerja dan pengusaha.

j. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimm 

untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara 

kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk. 

Selanjutnya dengan dengan adanya otonomi daerah pemerintah 

mengatur kebijakan ketenagakerjaannya, termasuk didalamnya 

kebijakan upah minimum di dalam Undang-undang no 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:42

                                                          
42Bayu Purwoko, “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam Perluasa Kesempatan 

Kerja”.UGM, Vol. 17, No 1 ISSN 0853-0262. Yogyakarta 2016, Hlm.14. Ddiakses pada Minggu 23 
Desember 2017, 19.36.
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1) Pemerintah menetpkan upah berdasarkan kebutuhan hidup 

layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

2) Upah minimum dapat ditetapkan: berdasarkan wilayah provinsi 

atau kabupaten/kota; berdasarkan sektor pada wilayah provinsi 

atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan 

untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya 

menurut klasifikasi. Lapangan usaha Indonesia untuk 

kabupaten/kota, provinsi, bebrapa provinsi atau nasional dan 

tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regonal daerah 

yang bersangkutan.

3) Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

atau Bupati/Walikota.

4) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 

minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan 

pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak 

mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang 

bersangkutan melaksanakan upah minimum yang 

berlakudalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan 
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tersebutberakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib 

melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi 

tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum 

yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Perusahaan memberikan penangguhan kepada pekerja maksud nya adalah 

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji/upah yang sesuai 

meskipun perusahaan tersebut dalam kondisi sulit.  Dengan kata lain 

penangguhan pembayaran upah perusahaan kepada pekerja/buruh tidak 

semata-mata menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar selisih 

upah minimum selama masa penangguhan.

B. Penetapan Upah Minimum Menurut Ekonomi Islam

           1. Upah Menurt Ekonomi Islam

Upah atau gaji adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan 

kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.43 Upah dalam 

bahasa arab sering disebut dengan ajrun/ajran yang berarti memberikan 

upah/hadiah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab 

                                                          
43Muhammad Sulaiman, Aizuddinur Zakaria, Jejak Bisnis Rassul(Jakarta: PT Mizan Publika,

2010) h. 309.
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itu al-sawab (pahala) dinamakan juga al-ajru atau al-ujrah (upah).44 Jadi 

kat ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.

Sedangkan menurut istilah fiqih adalah pemberian hak 

pemanfaatan dengan syarat ada imbalan disyaratkan pula agar upah dalam 

transaksi ujrah disebutkan secara jelas.45 Upah diberikan sebagai balas jasa 

atau kerugian yang diterima pihak buruh karena atas pencurahan tenaga 

kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Menurut 

afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian 

harga diri tenaga kerja (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasa dalam 

produksi.46

Upah menurut Hizbut Tahrir tidak diharuskan mencukupi 

kebutuhan hidup pokok para pekerja, tetapi semata-mata berdasarkan 

sejauh mana nilai manfaat dari tenaga kerja tersebut. Hal itu ditandai 

dengan terealisasinya kesepakatan saling rela atas tingkat upah tertentu 

antara pekerja dan orang yang memperkerjakannya. Jika nilai guna yang 

dikerahkan oleh seorang tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan pokok 

hidupnya, maka pembayaran tingkat upah sesuai dengan kebutuhan pokok 

minimal merupakan bentuk kedzaliman terhadap pengusaha/musta’jir. 

                                                          
44Abdul Raahman Ghazali, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 

29.
45Yusanto, Menggagas Bisnis Islam(Jakarta: Gema Insan 2002), h, 193.
46Afzalur Rahman, Op.,Cit,hlm. 361
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Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menurut Hizbut Tahrir adalah 

kewajiban pemerintah, bukan kewajiban pengusaha.47

Hizbut Tahrir mengatakan kebutuhan pokok rakyat merupakan 

kewajiban pemerintah bukan pengusaha, mksudnya adalah karena yang 

menetapkan upah minimum adalah pemerintah setelah melakukan survei 

kepada masyarakat sebelum di tetapkan nya jumlah KHL tertentu.

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari 

ajaran Al-qur’an dan Sunnah. Ekonomi islam merupakan implementasi 

sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk 

pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi islam bukanlah 

sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang 

ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap 

aktivitas ekonomi. 48

Sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-

Qur’an dan Sunnah nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum 

yang dapat digunakan. Al-Qur’an sebagai sumber hukum dasar yang 

                                                          
47Ahmad Syakur, “Standar Pengupaha Dalam Ekonomi Islam”. (Study Kritis Pemikiran 

Hizbut Tahrir), Universum, Vol. 9. No. 1 (Januari 2015), h. 5, Diakses pada Minggu 23 Desember 
2017, 19.36.

48Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), h. 18.
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menjadi pijakannya. Sumber hukum upah salah satunya diambil dari Al-

Qur’an Surat Hud ayat 15:49

                      

Artinya:“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 

perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan 

mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan 

dirugikan.”

maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang riya’, suka 

mencari kesenangan di dunia, mementingkan kpentingan dunia bahkan 

beramal shalih dengan tujuan untuk kepentingan dunia, baik itu berupa 

puasa, shalat, tahajjud ia kerjakan tetapi hanya untuk memperoleh 

keduniaan, misalnya demi meperoleh pujian dan sanjungan dari orang-

orang, agar dihormati dan lain sebagainya, maka akan didatangkan kepada 

mereka kebaikan mereka di dunia. Namun dia tidak akan mendapat amal 

apapun untuk di akhirat dan mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi 

karena hanya mencari kesenangan dunia tanpa memikirkan amal di akhirat.

                                                          
49Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:Diponegoro), h. 176.
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2. Bentuk dan Syarat Upah

a. Bentuk-bentuk upah

sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang 

yang dibagi menurut ketentuan seimbang. Adapun upah dapat dibedakan 

dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk 

barang.50

Taqiyudin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan 

menjadi:51

1) Upah(ajrun )musamma, yaitu yang telah disebut dalam perjanjian dan 

dipersyaratkan ketika uang disebutkan harus disertai adanya kerelaan 

kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak 

ada unsur paksaan.

2) Upah (ajrun) misi yaitu upah yang sepadan dengan kondisi 

pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan 

pekerjaannya saja. Maksdunya adalah upah yang diberikan sesuai 

dengan hasil pekerjaan dan tenaga yang mereka hasilkan dalam bekerja.

b. Syarat-syarat pemberian upah

adapun syarat pemberian upah, Tqiyyudin An-Nabhani 

memberikan kriteria sebagai berikut:52

                                                          
50Gravenage, Ekonomi Selayang Pandang (Bandung: 1995), h. 17.
51Taqiyyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam, 

alih bahasa, Muhammad Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 996) h. 803.
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1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 

ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

2) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksudnya sesuai 

dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan tidak menambahi. 

Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

3) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang 

pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan 

yang sudah basi atau kurang sedap.

4) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dalam akad.

5) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau 

barang dan jasa).

6) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya 

barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan 

atau sejenisnya. 

Upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi ke enam 

syarat tersebut di atas. Upah yang diberikan harus dari uang yang halal,

sesuai dengan pekerjaan dan harus diberikan dengan sesegera mungkin. 

Apabila upah tersebut di gantikan dengan barang misalnya, maka 

                                                                                                                                                                     
52Ibid, hlm. 89-90.
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barang tersebut harus juga sesuai dengan jumlah upah yang seharusnya 

dan tidak memiliki cacat sedikitpun serta barang yang dapat 

dimanfaatkan. 

3. Tingkatan dalam penetapan upah

Ada beberapa tingkatan pemberian upah, beberapa faktor yang 

menyebabkan perbedaannya dalam kehidupn berbisnis, diantaranya 

mengacu pada bakat dan keterampilan seseorang pekerja. Adaya pekerja 

intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang 

tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu 

perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak 

berupa uang karena ketidak tahuan atau kelambanan dalam bekerja dan 

masih banyak fakor-faktor lainnya.53 Islam mengakui adanya berbagai 

tingkatan pekrja, hal tersebut dikarenakan adanya perbedan kemampuan 

dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja. Upah ditentukan 

berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah 

sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Alla dalam firman-Nya Qs. Al-

Ahqaf (46:19):54

                                                          
53Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi, alih 

bahasa  M. Nastangin (Yogyakarta: dan Wakaf, 1993), h. 117.
54Departemen Agama RI, Op.,Cit, hlm. 401.
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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.”

Oleh karena itu, upah dibayarkan kepada masing-masing pekerja 

bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab Negara untuk 

memprhitungkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan 

pekerja isa tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga bisa 

menimbulkan kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.55

Tingkatan upah minimum ditentukan dengan memperhatikan 

perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi 

apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur 

berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesempatan 

dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai 

manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan.

a. Tingkat upah minimum

                                                          
55Afzalur Rahman, Op.,Cit, hlm. 365.
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Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja 

dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha). Oleh 

karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu 

ditentukan upah mnimum yang dapat mancakup kebutuhan pokok hidup, 

termasuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga 

pekerja memperoleh kehidupan yang layak, dan yang sebenarnya.

b. Tingkat upah tertinggi

Faktor yang menentkan tinggi atau tidaknya upah seseorang 

pekerja adalah dari kinerja seseorang tersebut, atau dari bakat dan 

keterampilan yang dimiliki seorang pekerja. Terdapat perbedaan 

pemberian upah antara pekerja yang intelektual dengan pekerja yang tidak 

handal. Islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat upah 

minimum yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan kelompok pekerja, 

maksudnya adalah islam memperbolehkan pemberian tingkat upah sesuai 

pada apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja, sehingga pekerja 

mendapatkan haknya.

Sebagaiman diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi 

mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka 

agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang 

efisiensi kerja mereka juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada 

batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi barang-

barang produksi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa tidak perlu terjadi 
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kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas 

maksimum upah tersebut. Qs. An-Najm ayat 39.56

         

Artinya:”dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya.”

Maksud dari ayat di atas adalah menjelasan tentang apa yang dapat 

dituntut para pekerja dari para majikan (pengusaha). Dengan demikian, 

upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai 

dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama 

faktor-faktor produksi lainnya.

Masalah yang sering muncul dalam pengupahan adalah rendahnya 

upah bagi pekerja bawah, kesenjangan upah terendah dan tertinggi, dan 

tidak jelasnya antara upah dan produktivitas. 

Dilema pengupahan yag ada, baik dari aspek sosiologis dan 

yuridis tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menrus, untuk itu perlu 

dicari solusinya agar antara kepentingan pekerja dan pengusaha dibidang 

pengupahan  yang bertentangan dapat diminimalisir. Apabila dilema upah 

tersebut dibiarkan terus menerus akan berakibat tidak kondusifnya 

                                                          
56Departemen Agama RI, Op.,Cit. h. 421.
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hubungan industrial di Indonesia dan tidak tercapainya tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan serta pembangunan ekonomi.57

c. Tingkat upah sebenarnya

Kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah 

yang baik dan cukup kepada para pekerja atau sesuai dengan besarnya 

upah yang telah ditetapkan, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang 

menyenangkan. Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara 

majikan dan buruh, maka upah akan berada diantara upah minimum dan 

maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi 

yang telah diberikan pekerja.

Islam telah menyediakan usaha pengamanan yang melindungi hak 

majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat upah minimum atau 

naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. 

Upah yang sebenarnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan 

hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah dipengaruhi 

oleh standar hidup pekerja.

Peningkatan upah akan mempengauhi dalam perluasan 

kesempatan kerja di suatu daerah. Dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat suatu daerah maka diperlukan adanya penetapan pengupahan 

yang cukup dan sesuai. Dengan demikian maka akan meningkatkan 

                                                          
57Yetniwati, “Pengaturan Pengupahan Berdasarkan Prinsi Keadilan”.Mimbar Hukum, 

Universitas Jambi, Vol. 29, No. 1,(Februari 2017), h. 83. Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 14.25.
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ketersediaanya kesempatan kerja yang seimbang dengan jumlah tenaga 

kerja yang ada.58

4. Prinsip-prinsip Penetapan Upah dalam Islam

Hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni antara buruh 

dan pengusaha.

a. Prinsip kelayakan

Adapun makna layak dalam pandangan islam, yaitu:

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

2) Layak bermakna seusai dengan pasaran

Upah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tidak merugikan 

pihak pekerja dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh.

Maksudnya adalah upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harus sesuai 

dengan standar upah yang ditetapkan dan tidak boleh dikurangi.

Dalam islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan 

papan. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna 

                                                          
58Ikka Dwi R, “Pengaruh Investasi Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja”. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, Vol. 1, No. 3 (Jawa Timur 2013), h.3, Diakses pada Kamis 8 Februari 2018, 
14.39.
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bahwa jangan memberikan upah kepada seseorang jauh dibawah upah yang 

biasanya sduah ditentukan.59

b. Prinsip keadilan

Prinsip penentuan upah disebutkan dalam Al-Qur’an dan telah 

dijelaskan konsep dalam pemberian upah atau gaji kepada para pekerja.60

1) Adil bermakna jelas transparan

2) Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional yang digunakan Rasulullah SAW dan 

Khaulafar Rasyidin adalah perengahan, moderat dalam penentan upah 

pegawai, tidak berlebih ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuannya 

agar mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.61

Dalam islam prinsip penetapan upah harus layak dan adil. Maksudnya 

adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga 

aspek yaitu sandang, pangan, papan. Layak dalam konsep upah 

pekerja/buruh juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran, maksudnya 

janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-

hak yang seharusnya diperoleh.62 Mengurangi hak berarti memberikan 

                                                          
59Siswadi, S.Pd., M.Pd.I, “Pemberian Upah yang Benar Dalam Islam”. Jurnal Ulumul 

Qur’an, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2014),Diakses pada Minggu 23 Desember 2017, 21.55 h. 122.
60Eggy Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya (Jakata: PPMI,2000), h.36.
61Lukman Hakim, Prinsip-prinsp Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 202.
62Murthado Ridwan, “Standar Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”.  Jurnal Ekonomi 

Islam, STAIN Kudus, Vol. 1, No. 2 (Desember 2013), h. 256. Diakses pada Minggu 23 Desember 
2017, 21.55.
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upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, atau bisa di 

katakan upah yang diberikan kurang mencukupi dan berada di bawah 

standar upah minimum.

5. Prinsip- Ekonomi Islam

    a. Kejujuran (amanah)

Kata al-amanah yang secara etimologis berarti “jujur dan

lurus”.secara terminologis syar’i “sesuatu yang disampaikan kepada 

yang berhak menerimanya.” Dengan demikian kejujuran (al-amanah)

disini ialah suatu sikap dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam 

melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta 

benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa makna tentang amanah 

menjadi tiga macam:

1. Amanah hamba kepada Allah, yaitu janji untuk taat, 

menggunakan nurani dan anggota badnnya untuk hal-hal yang 

bermanfaat.

2. Amanah hamba kepada sesamanya, yaitu menjaga sesuatu 

yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak 

menerimanya.

3. Amanah hamba kepada dirinya sendiri.
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b. Keadilan (‘Adalah)

Di antara pesan-pesan Al-Qur’an (sebagai sumber hukum islam) 

adalah menegakkan keadilan. Kata adil berasal dari  bahasa arab ‘adl yang 

secara harfiyah bermakna sama. Menurut KBBI, adil berarti sama berat,  

tidak berat sebelah, tidak memihak, berphak kepada yang benar dan 

sepatutnya.  Dengan demikian seseorang disebut berlaku adil  apabila ia 

tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah 

satu,  kecuali berpihak kepada siapa aja yang benar.63

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya; 

menetpkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Adapun 

makna keadilan disisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu 

menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini 

membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih.

Sifat dan sikap adil ada dua macam. Adil yang berhubungan 

dengan kemasyarakatan dan perintah. Adil yang mempunyai hak. Bila 

seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak 

orang lain tanpa menguranginya,itulah yang dinamakan adil.

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya 

tindakan hakim yang menghukum orang yang jahat sepanjang neraca 

keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus 
                                                          

63Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”. Jurnal Perspektif Ekonomi 
Darussalam, Vol. 1, No. 1 ISSN 2502-6976, Sumbar (Maret 2015), h. 75-76. Diakses pada Kamis 8 
Februari 2018, 15.32.



69

dikatakanlah dia hakim yang adil. Jika ia berat sebelah maka dipandang 

dzalim. Pemerintah dipandang adil apabila mengusahakan kemakmuran 

para rakyatnya.

c. Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menepatkan aspek keseimbangan sebagai 

salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi 

islam mencakup beberapa spek; keseimbangan antara sektor keuangan dan 

sektor rill, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan 

dan pelestarian sumber daya alam.64

Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki

benang merah dengan konsep keadiln. Allah menggambarkan posisinya 

dengan kondisi dimana bila terjadi ketimpangan dalam kehidupan 

berekonomi, maka hendaknya diekambalikan pada posisi semula. 

Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai 

individu yang terkait dengan keduniaan dan kekhiratan, maupun yang 

terkait dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain.

d. Kebenaran

Ialah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan 

perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah 

                                                          
64Ibid, H. 83. 
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satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dan antar 

golongan dengan golongan lainnya.

6. Tujuan ditetapkannya Upah Minimum

Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan 

yang diberikan pemerintah kepada pekerja/buruh. Penetapan upah 

minimum adalah jaring pengaman agar upah pekerja tidak jatuh ke level 

terendah. Pada dasarnya upah minimum untuk melindungi upah yang 

diterima oleh pekerja yan berpendidikan rendah, pekerja yang tidak 

memiliki keterampilan/skill, dan pekerja yang masa kerja nya kurang dari 

satu tahun.

Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah untuk melindungi 

pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha yang memberikan upah tidk 

layak. Dengan begitu tujuan lain dapat dicapai yaitu mampu memenuhi  

kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum dan 

kebutuhan hidup layak.

C. Kesejahteraan Buruh

1. Definisi Secara Umum

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat 
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(terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.65  

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari 

kebahagiaan. Orang merasa bahagia hidupnya apabila ia merasa senang, tidak 

kurang suatu apa pun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram 

lahir batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.66

Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah 

sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang 

memadai yang dpat menunjang kualitas hidupnya. Menurut HAM (Hak Asasi 

Manusia), definisi kesejahteraan berbunyi: bahwa setiap laki-laki maupun 

perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari 

segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial. Jika tidak 

maka hal tersebut telah melanggar HAM.67

                                                          
65W. J. S poerwadarminta, Pengertian Kesejahteraan Manusia (Bandung: Mizan, 1991), h. 

126
66Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam(Jakarta: Multi Presido, 2008), h. 166.
67Diakses pada http//cahaya muslim.com/2007/kesejahteraan-sosial-menurut-islam. Tanggal 

12 Desember 2017.
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Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas, maka standar 

kesejahteraan dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:68

a. Pra sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara 

minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, 

dan kesehatan.

b. Sejahtera I

Indikator keluarga sejahtera tahap satu yaitu melaksanakan ibadah 

menurut agama masing-masing yang dengan kebebasan dan tanpa 

paksaan, bisa makan teratur minimal dua kali sehari atau lebih, bisa 

berganti pakaian yang layak dan bersih, lantai rumah bukan dari tanah, 

bila anggota keluarga sakit bisa membiayai untuk berobat ke puskesmas 

atau rumah sakit.

c. Sejahtera II

Indikator keluarga sejahtera II yakni anggota keluarga melaksanakan 

ibadah secara teratur menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, 

makan makanan bergizi seperti daging/ikan/telur sebagai lauk paling tidak 

sekali dalam seminggu, memperoleh pakaian baru dalam satu tahun 

terakhir, anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir, luas lantai tiap 

penghuni rumah 8 meter persegi, mempunya penghasilan tetap.
                                                          

68Diakses Pada http//www.directory.uang.ac.id/bei/data lama/pekerjaan/TPPK-I.DOC, 2017. 
Diakses pada 12 Desember 2017.
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d. Keluarga sejahtera III

Indikator keluarga sejahtera III yakni upaya keluarga untuk meningkatkan 

atau menambah pengetahuan agama, keluarga mempunyai tabungan,

makan bersama paling tidak sehari sekali, ikut dalam kegiatan masyarakat, 

rekreasi bersama paling tidak sekali dalam enam bulan, memperoleh berita 

dari surat kabar, radio, televisi, majalah, anggota keluarga mampu 

menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi di daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat 

dasar, sosial, psikologis, maupun pengembangan, serta telah mampu 

memberikan sumbangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Indikator Kesejahteraan

    a. Tingkat pendapatan

pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan 

anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan 

untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya 

yang bersifat material.

b. Kompensasi Pengeluaran

pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang 
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pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

mengkonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga 

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.69

3. Indikator kesejahteraan Menurut Islam

Ekonomi islam dijelaskan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui 

pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua 

kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan 

secara moral dan material.70 Ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan 

kehidupan manusia yang aman dan sejahtera sebagai tatanan ekonomi, 

islam mengajarkan untuk bekerja dan berusaha.

Indikator kesejahteraan menurut islam merujuk kepada Al-Qur’an Surat

Al-Quraisy ayat 3-4

                    

  
  

Artinya: “3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah 

ini (Ka'bah).

4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

                                                          
69Wuradji, Sosiolog Pendidikan (Jakarta: P2LPTK, 1998),  h. 34
70Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada), h. 84.
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Berdasarkan indikator diatas dapat dijelaskan bahwa,71

a. Menyembah tuhan (pemilik) ka’bah

Indikator sejahtera yang pertama dan paling utama didalam Al-Qur’an 

adalah “menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka’bah), mengandung 

makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului 

dengan pembangunan tauhid sehingga sebelum masyarakat sejahtera 

secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah 

masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, 

pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik. 

Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas.

b. Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali 

terhadap tauhid bahwa yang menghilangkan rasa lapar pada diri kita 

adalah Allah, jadi ditegaskan bahwa rezeki dari Allah, bekerja 

merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah dan hal ini juga 

bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan menghilangkan 

lapar bukan berebih-lebihan.

c. Menghilangkan rasa takut

Membuat suasana aman, nyaman dan tentram merupakan bagian dari 

indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. jika dimasyarakat 

                                                          
71Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 483.



76

masih banyak tindak kriminal seperti pemerkosaan, perampokan, 

pembunuhan, dan kriminal tinggi lainnya, maka dapat dikatakan bahwa 

masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian, pembentukan 

pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehannya merupakan 

bagian dari proses mensejahterakan masyarakat.

4. Pengertian Kesejahteraan (falah) dalam Ekonomi Islam

Falah dapat diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, 

kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik dia 

bersifat lahir maupun batin, yang bisa ia rasakan didunia dan akhirat kelak. 

Tidak ada ukuran yang bisa mengatr tingkat kebahagiaan karena ia bersifat 

dalam diri seseorang.

Pendefinisian islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian:72

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang 

didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup 

individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, 

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara 

keduanya. Demikian pula manusia akan merasa bahagia jika terdapat 

keseimbangan diantara dirinya dan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan didunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup 

didalam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau 

                                                          
72Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h. 4.
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kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan 

dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat.

Dalam ekonomi islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa 

takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, 

masa depan diri sendiri, sanak saudara, bahkan lingkungan.

Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam islam khususnya, dan 

agama samawi pada umumnya, adalah “kehidupan surgawi” yaitu 

kehidupan disurga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut:73

1) Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi

2) Kecukupan sandang yang bagus-bagus

3) Tempat tinggal yang indah dan nyaman

4) Lingkungan hidup yang sehat dan segar

5) Hubungan yang selalu dekat dengan Allah, tuhan, maha pemurah

6) Dikelilingi pelayan yang terampil dan menggairahkan

7) Hubungan sosial yang aman, tentram, dan damai

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera dan ideal itu harus 

melalu proses yang panjang, yaitu:74

a) Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasulnya, dan rukun iman 

lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi 
                                                          

73Moh. Thahah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural (Jakarta: Laboratora Pers),  h. 
161.

74Ibid, h. 162.
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pemenang dalam kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan 

demikian manusia tidak akan nyeleweng, ataupun keluar dari jalan 

yang benar dalam perjalanan bersama yang lain.

b) Kemampuan melakukan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat 

ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain dan amalan-amalan yang 

bersifat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah 

kesejahteraan lainnya maupun amalan yang bersifat cultural, yang lebih 

luas seperti pendayagunaan dan pelestarian budaya alam, 

penanggulangan bencana, dan pelestarian budaya alam dan sebagainya.

c) Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang 

merusak kehidupan.

5. Besarnya Kebutuhan Hidup Minimum Menurut Sumber Data

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran 

rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan 

anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan 

memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudian mendapatkan 

fasilitas transportasi.

a. Indikator pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:75

                                                          
75EEP. Vol.4. No. 2.2017:15-18
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1) Tinggi (>Rp. 10.000.000)

2) Sedang (Rp. 5.000.000)

3) Rendah (<Rp. 1.000.000)

b. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Tinggi (>Rp. 5.000.000)

2) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)

3) Rendah (<Rp. 1.000.000)

c. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 3 yaitu jenis atap rumah, dinding, 

status kepemilikan, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian 

akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. 

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari 

tembok/kayu kualitas tinggi dan atapnya terdiri dari 

seng/genteng/sirap/asbes.

2) Semi permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingmya setengah 

tembok/bata tanpa plester/kayu kualitas rendah, lantainya dari 

ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya 

seng/genteng/sirap/asbes.

3) Non permanen
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Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya 

sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan 

atapnya dai daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan 

sejenisnya.

d. Indikator tempat tinggalyang diniai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, 

alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan 

bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, serta 

memperoleh air mnm, sumber air minm, fasilitas MCK, dn jarak MCK 

dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 

golongan:

1) Lengkap

2) Cukup

3) Kurang 

e. Indkator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

1) Bagus (<25% sering sakit)

2) Cukup (25%-50% sering sakit)

3) Kurang (>50% sering sakit)

f. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item 

yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, 

harga obat-obatan dan alat kontrasepsi.

Dari 5 item tersebut kemudin akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

a) Mudah
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b) Cukup

c) Sulit

g. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdir dari 

3 item yaitu biaya sekolah, jarak sekolah dan proses penerimaan. Dari 3 

item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

1) Mudah

2) Cukup

3) Sulit 

h. Indikator kemudian mendapatkan transportasi terdiri dari 3 item, yaitu 

ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.

D. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Islam

1.  Pengertan Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi islam jika di kaji menurut Al-Qur’an, secara 

eksplisit istilah ekonomi tidak disebutkan. Tetapi kalau kita telaah secara 

implisit, ekonomi disebutkan dalam surat Luqman ayat 19, yaitu dalam 

kata “waqshid fii masy-yika” yang berarti “ dan sederhanalah kamu dalam 

berjalan”. Kata “waq-shid” yang berarti sederhana. Pengertian yang lebih 

mendekati kata ekonomi terdapat dalam surat At-Taubah ayat 42 yaitu 

“Qashidan” yang berarti kebutuhan atau keinginan. Sehingga para 

ekonomi muslim kontemporer sepakat bahwa terhadap penggunaan kata 

“iqtishod” sebagai pandangan ekonomi. Istilah iqtishad merupakan bagian 
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dari subsistem “muamalah” yang mengandung makna pengaturan dalam 

bisnis (usaha) dan transaksi.

Sedangkan istilah ekonomi islam didefinisikan oleh beberapa para ahli 

ekonomi  muslim yaitu:76

a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), 

menurutnya ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum 

tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar 

pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu.

b. Muhammad Abdul Manan (1993) mendefinisikan ekonomi islam 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam 

suatu masyarakat islam yang menikuti Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

SAW, ijma’ dan qiyas.

d. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi (2004), bahwa ekonomi 

islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktifitas 

ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.

                                                          
76Lukman Hakim, Prinsip-Prnsip Ekonomi Islam(Surabaya: PT Gelora Aksara Pratama, 

2012),  h. 10.
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e. Abdullah Abdul Husain at Tariqi (2004), mendefinisikan ekonomi 

islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang 

diambil dari dalil-dalil nya yang terperinci tentang persoalan yang 

terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara 

mengembangkan harta.

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan landasan ekonomi islam didasarkan pada 

tiga konsep fundamental, yaitu: keimanan kepada Allah (tauhid), 

kepemimpinan (khilafah), dan keadilan (a’dalah). Tauhid adalah konsep 

yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah 

dasar pelaksanaan segala aktifitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah 

mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-qur’an dsb), muamalah 

(termasuk ekonomi), muasyarah, hingga akhlak. Tauhid mengandung 

implikasi bahwa alam semesta di ciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, 

Yang Maha Esa yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta.77

Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi atau iqtishod yang 

merupakan bagian dari muamalah secara umum didalam konsep islam 

harus memerhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan (a’adalah), yang 

harus berdampinganmana akala akan mewujudkan suatu kehidupan 

masyarakat yang sejahtera (al falah ).

                                                          
77Ibid, h. 4.
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Ekonomi islam memiliki tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari 

tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Hal ini karena kegiatan ber 

ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas manusia dimuka bumi. 

Inilah mengapa islam juga mengatur segala sesuatunya yang berkaitan 

dengan altifitas manusia dalam berekonomi.

Islam menghendaki bahwa setiap aktifitas manusia tidak hanya 

bernilai duniawi (material) semata, tetapi seharusnya juga bernilai spiritual. 

Termasuk juga dalam setiap aktivitas berekonomi, harus juga membawa 

muatan spiritual, dalam arti harus terdapat kesesuaian dengan tujuan dan 

nilai-nilai islam. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi islam adalah:

a. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral

b. Persaudaraan dan keadilan

c. Kesejahteraan distribusi pendapatn 

d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar ekonomi islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini 

dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma 

ekonomi islam. Nilai-nilai tersebut berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat Rabbani maka Ekonomi islam 

mempunyai sumber nilai-nilai normatif-imperatif sebagai panduan serta 
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pedoman yang mengikat.78Dengan mengakses kepada aturan ilhiyah 

(ketuhanan), setiap perbatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan 

ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara 

vertikal merefleksikan moralitas yang baik, artinya memiliki atau melahirkan 

sikap atau tingkah laku yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat 

bagi manusia dan mahluknya. Nilai moral samahah (lapang dada, lebar tangan 

dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk 

mendapatkan rahmat atau kasih dari Tuhan, baik selaku pedagang/pebisnis, 

produsen, konsumen, debitor maupun kreditor. 

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi 

Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid (keimanan), ‘adl 

(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil). 

Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi 

dan teori-teori ekonomi Islam.

                                                          
78Hendi Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam “. Media 

Ekonomi dan Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1 ( Maret 2013), h. 53. Diakses pada Kamis 14 
Desember 2017, 10.02.
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BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Biru Laut Khatulistiwa

1. Sejarah Perusahaan

PT Biru Laut Khatulistiwa adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang pembenihan udang/benur. Perusahaan ini berdiri pada tahun

1990 di Desa Merak Belatung Kalianda Lampung Selatan, dan posisinya 

dekat dengan pantai. Perusahaan ini memiliki beberapa devisi produksi 

berupa 12 bangunan Hatchery, dan dua Central Nauplii Production 

Departemen dan Lab Mond yang terdiri dari Reseach dan Development 

dengan delapan petak tambak plastik sebagai media pembesaran. Water 

Management, Massal Algae Culture Production Departemen , Biofeed, 

Technology dan Development, serta bagian lainnya yang saling 

menunjang.

PT Biru Laut Khatulistiwa merupakan salah satu perusahaan milik 

swasta yang bergerak dibidang pembenihan benur.

Untuk dapat menghasilkan benur yang memiliki kualitas baik maka 

PT Biru Laut Khatulistiwa terus berupaya untuk melakukan perbaikan 

baik yang bersifat teknis dan non teknis. Salah satu kunci keberhasilan 

dalam usaha pembenihan benur vename di PT Biru Laut Khatulistiwa 

terletak pada bagian central Nauplii Production Departemen (CNPD) dan

hatchery yaitu bagian yang memproduksi nauplii dan merawat nauplii 
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hingga menjadi benur. PT Biru laut khatulistiwa memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 220 karyawan.

PT Biru Laut Khatulistiwa memiliki luas lahan 3 hatcry yang 

berproduksi. Setiap hatcry mempunyai ukuran bak yang berbeda, bak 

yang berukuran 60 ton terdapat 72 bak, ukuran 80 ton ada 63 bak, dan 85 

ton ada 54 bak, masing-masing bak mempunyai kapasitas 9 juta ekor 

benur kecuali bak yang berukuran 60 ton mempunyai kapasitas 6,5 juta 

ekor.

Dalam satu bulan PT Biru Laut Khatulistiwa mampu menghasilkan 

benur sebanyak 300 juta ekor benur, yang masing-masing benur satu ekor 

nya dipatok harga sebesar 45 rupiah. Jadi pendapatan PT Biru laut 

Khatulistiwa berkisar sekitar Rp. 13.500.000.000 perbulan. 

Adapun tujuan berdirinya PT Biru Laut Khatulistiwa adalah untuk 

menghasilkan benur yang bagus dan bergkualitas sehingga dapat di ekspor 

kebebrapa wilayah.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Makna visi

Menjadi pengelola pembenihan udang yang terpercaya dan 

berkualitas.

“Menjadikan PT Biru Laut Khatulistiwa sebagai produksi pembenihan 

yang sehat, benar, bersih dan berkualitas”
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Maksudnya adalah PT Biru Laut Khatulistiwa memiliki potensi agar

mampu menghasilkan benih benur yang sehat tanpa obat atau 

semacamnya, dan dapat dipercaya kualitasnya.

3. Struktur Organisasi PT Biru Laut Khatulistiwa

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Biru Laut Khatulistiwa1

                                                            
1 Profil PT. Biru Laut Khatulistiwa 

HEAD OF DIVISION

(pimpinan)

HEAD OF PRODUCTION

(manager)

SECTION HEAD

(kepala bagian)

STAF PRODUCTION

(staf)

HEAD OF SUPPORT 

PRODUCTION

(kepala pendukung produksi)
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B. Gambaran Kebutuhan Hidup Layak dan Dampak UMP terhadap 

Kesejahteraan Pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa

Sebelum menganalisa data responden, peneliti akan mengolah 

terlebih dahulu data dari hasil jawaban responden terhadap beberapa 

pernyataan dan pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh penulis. 

Kemudian menggabungkan hasil jawaban responden dari pilihan alternatif 

jawaban yang disediakan dalam jawaban kuesioner.Kemudian dilakukan 

perhitungan berdasarkan jawaban presentase dari data tersebut untuk 

kemudian menemukan hasilnya.

Untuk mencari nilai presentase yang dapat dipercaya kebenarannya, maka 

penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

P = X 100%

Keterangan:

P: Presentase (%).

F: Kualitas hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban responden.

N: Total jumlah respoonden secara keseluruhan.2

Berikut adalah hasil pengelolaan data dari jawaban responden:

                                                            
2Jariah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Mahasiswa dalam Perspektif 

Manajemen Islam” (Bandar Lampung: SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 78.
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Tabel 3.1
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD 0
2 SMP 0
3 SMA 15
4 Diploma/Sarjana 7

Sumber: Hasil Kuesioner PT. Biru Laut Khatulistiwa, 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan karyawan di PT. 

Biru Laut Khatulistiwa tingkatannya lebih banyak anggota yang 

berpendidikan SMA sederajad dibandikan dengan Diplomak/Sarjana 

atau dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari jumlah yaitu untuk 

tingkat SD sebanyak 0 orang, SMP yaitu sebanyak 0 orang, SMA 

sebanyak 15 orang dan untuk Diploma/Sarjana hanya 7 orang.

Tabel 3.2     
Responden berdasarkan tingkat usia

No Usia Jumlah
1 17-20 tahun 3
2 21-35 tahun 5
3 36-40 tahun 4
4 > 41 tahun 10

Total 22
Sumber: Hasil kuesioner PT. Biru Laut Khatulistiwa, 2017

Hasil responden menyatakan bahwa pekerja di PT Biru Laut 

Khatulistiwa menurut hasil yang didapat pekerja yang berusia 17-20 

tahun berjumlah 3 orang, 21-35 berjumlah 5 orang, 36-40 tahun 

berjumlah 4 orang dan lebih dari 40 tahun berjumlah 10 orang.
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Tabel 3.3       
Responden berdasarkan tingkat pendapatan

No Pendapatan Jumlah
1 <Rp. 500.000 0
2 Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 0
3 Rp. 1.000.000 – Rp. 200.000 15
4 >Rp. 2000.000 7

Total 22
Sumber: Hasil kuesioner PT. Biru Laut Khatulistiwa, 2017

Hasil responden menyatakan bahwa gaji pekerja di PT Biru Laut 

Khatulistiwa, menurut hasil yang didapat tidak ada karyawan yang 

memperoleh gaji < Rp. 500.000 dan Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 

perbulan, 15 orang menyatakan bahwa rata-rata gaji yang mereka 

dapat perbulan  RP. 1.000.000-2.000.000 dan 7 orang menerima gaji 

sekitar                        > Rp. 2.000.000.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan 

sampel sebanyak 22 responden PT Biru Laut Khatulistiwa menunjukkan 

jawaban hasil dari 20 item pernyataan/pertanyaan, diantaranya sebagai 

berikut:

   Keterangan: SS : Sangat Setuju

S :Setuju

RR : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju
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                     Tabel 3.4

Jawaban item pertanyaan kuesioner

No Pertanyaan Jawaban Total

SS S RR TS

1 Upah yang anda terima setiap 
bulan dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari?

18 18 31 31 98

2 Upah yang diterima sesuai dengan 
pengalaman dan lamanya kerja 
karyawan?

22 9 13 54 98

3 Upah dapat meningkatkan 
semangat kerja?

31 68 - - 99

4 Perlu adanya kenaikan upah? 54 45 - - 99
5 Upah yang diterima sudah berada 

di atas UMR?
- - 40 59 99

6 Pemberian upah yang layak 
adalah tujuan utama anda dalam 
bekerja?

59 40 - - 99

7 Upah yang layak dapat membuat 
karyawan lebih produktif?

36 63 - - 99

8 Upah yang diberikan sesuai 
dengan tanggung jawab 
karyawan?

27 18 27 27 99

9 Pembayaran upah kepada 
karyawan tepat pada waktunya?

36 40 22 - 99

10 Perusahaan sudah memberikan 
upah kepada karyawan sesuai 
dengan standar yang berlaku?

4 18 22 54 98

11 Perusahaan memberikan 
tunjangan hari raya bagi karyawan 
sesuai dengan jabatan/posisi 
karyawan?

36 45 - -

12 Bonus atau komisi dalam bentuk 
uang yang diberikan kepada 
karyawan sudah cukup adil dan 
layak?

4 13 40 40 99

13 Uang pengobatan yang diberikan
telah memenuhi kebutuhan 
karyawan?

13 9 4 72 98

14 Uang pensiun yang diberikan 
perusahaan sesuai dengan masa 
kerja karyawan?

36 18 22 22 98

15 Proswdur pemberian cuti 9 27 45 18 99
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karyawan dapat diperoleh dengan 
mudah?

16 Asuransi yang diberikan oleh 
perusahaan telah mencukupi 
kebutuhan karyawan dan 
keluarga?

9 45 27 18 99

17 Karyawan memperoleh
perlindungan hukum dari 
perusahaan dalam menyelesaikan 
masalah yang berkenaan dengan 
hukum?

9 40 27 22 98

18 Sarana ibadah yang disediakan 
perusahaan memiliki 
perlengkapan yang lengkap dan 
nyaman?

59 40 - - 99

19 Perusahaan memberikan pakaian 
dinas yang layak bagi karyawan?

63 36 - - 99

20 Pendidikan dan seminar yang 
diberikan perusahaan mampu 
mengembangkan kemampuan 
karyawan?

9 22 13 54 99

a. Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan 

pertama mengenai upah yang diterima setiap bulan dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, hasil jawaban responden  memilih jawaban 

sangat setuju sebanyak 18% atau 4 responden, jawaban setuju 18% 

atau 4 responden, jawaban ragu-ragu 31% atau 7 responden, dan 

jawaban tidak setuju sebanyak 31% atau 7 responden dari 22 sampel. 

Upah yang diterima oleh karyawan bisa dikatakan belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

b. Dari hasil penelitian terhadap responden, mengenai upah yang diterima 

sesuai dengan pengalaman dan lamanya kerja karyawan, responden 

memilih sangat setuju sebanyak  22% atau 5 responden, setuju 

sebanyak 9% atau 2 responden, ragu-ragu sebanyak 13% atau 3 
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responden dan tidak setuju berjumlah 54% atau 12 responden dari 22 

sampel. Pengalaman dan lamanya karyawan bekerja tidak dijadikan 

patokan atas upah yang mereka terima.

c. Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden mengenai upah dapat 

meningkatkan semangat kerja, maka hasil jawaban responden memilih 

sangat setuju sebanyak 31% atau 7 responden, memilih setuju 

sebanyak 68% atau 15 responden, memilih ragu-ragu 0% atau 0 

reaponden dan tidak setuju 0% atau 0 responden dari 22 sampel. 

d. Dari pertanyaan ke empat, hasil jawaban responden dalam penelitian 

mengenai perlunya kenaikan upah, maka hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 54% atau 12 responden, setuju sebanyak 45% atau 10 

responden, ragu-ragu 0% atau 0 responden, dan tidak setuju sebanyak 

0% atau 0 responden dari 22 sampel. 

e. Dari hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan berikutnya 

mengenai upah yang sudah diterima di atas UMR, maka hasil jawaban 

responden memilih sangat setuju sebanyak 0% atau 0 responden, 

memilih setuju sebanyak 0% atau 0 responden, memilih ragu-ragu 40% 

atau 9 responden, dan memilih tidak setuju sebanyak 59% atau 

sebanyak 13 responden dari 22 sampel. Pada hasil jawaban kuesioner 

yang didapat, upah yang mereka terima masih berada dibawah UMR.

f. Berdasarkan jawaban kuesioner mengenai pemberian upah yang layak 

merupakan tujuan utama dalam bekerja, maka hasil jawaban responden 

memilih sangat setuju sebanyak 59% atau 13 responden, memilih 
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setuju 40% atau 9 responden, memilih ragu-ragu 0% atau 0 responden, 

dan memilih tidak setuju sebanyak 0% atau 0 responden dari 22

sampel. Setiap karyawan masih membutuhkan pemberian upah yang 

layak dan sesuai.

g. Pada pertanyaan berikutnya, dari hasil penelitian terhadap responden 

mengenai upah yang layak dapat membuat karyawan lebih produktif, 

maka hasil jawaban memilih sangat setuju sebanyak 36% atau 8 

responden, memilih setuju sebanyak 63% atau 14 responden,  memilih 

ragu-ragu sebanyak 0% atau 0 responden dan memilih tidak setuju 

sebanyak 0% atau 0 responden dari 22 sampel.

h. Berdasarkan hasil penelitian sengan menggunakan kuesioner terhadap 

responden mengenai upah yang diberikan sesuai dengan tanggung 

jawab karyawan, maka hasil jawaban memilih sangat setuju sebanyak 

27% atau 6 responden, memilih setuju sebanyak 18% atau 4 

responden, memilih ragu-ragu sebanyak 27% atau 6 responden dan 

memilih tidak setuju sebanyak 27% atau 6 responden dari 22 sampel.

i. Dari hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan berikutnya 

mengenai ketepatan dalam pembayaran upah, maka hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 36% atau 8 responden, memilih setuju 

sebanyak 40% atau 9 responden, memilih ragu-ragu 22% atau 5 

responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 0% atau 0 responden 

dari 22 sampel. 
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j. Berdasarkan jawaban kuesioner mengenai pemberian upah sesuai 

dengan standar yang berlaku, maka jawaban memilih sangat setuju 

sebanyak 4% atau 1 responden, memilih jawaban setuju sebanyak 18% 

atau 4 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 22% atau 

sebanyak 5 responden dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 54% 

atau 12 responden dari 22 sampel. Artinya upah yang diterima belum 

sesuai dengan standar yang berlaku.

k. Dari hasil jawaban responden dalam penelitian mengenai pemberian 

tunjangan oleh perusahaan untuk karyawan sesuai dengan jabatan/ 

posisi karyawan, maka hasil jawaban memilih sangat setuju sebanyak 

36%, memilih jawaban setuju sebanyak 45% atau 10 responden, 

memilih ragu-ragu 18% atau 4 respondenm dan memilih jawaban tidak 

setuju sebanyak 0% atau 0 responden dari 22 sampel.

l. Dari hasil jawaban responden selanjutnya tentang pemberian bonus 

yang adil kepada karyawan, maka hasil jawaban memilih sangat setuju 

sebanyak 4% atau 1 responden, jawaban memilih setuju sebanyak 13% 

atau 3 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 40% atau 9 

responden dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 40% atau 9 

responden dari 22 sampel. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

pemberian bonus kepada karyawan belum bisa di bilang cukup adil 

atau layak.

m. Berdasarkan jawaban kuesioner mengenai pemberian uang pengobatan 

yang sudah memenuhi kebutuhan karyawan, maka hasil jawaban 
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memilih sangat setuju sebanyak 13% atau 3 responden, memilih 

jawaban setuju sebanyak 9% atau 2 responden, memilih jawaban ragu-

ragu sebanyak 4% atau 1 dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 

72% atau 16 responden dari 22 sampel. 

n. Dari hasil jawaban selanjutnya mengenai uang pensiun yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan masa kerja karyawan, hasil jawaban memilih 

sangat setuju sebanyak 36% atau 8 responden, memilih jawaban setuju 

sebanyak 18% atau 4 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 

22% atau 5 reponden, dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 22% 

atau 5 responden dari 22 sampel. 

o. Berdasarkan jawaban kuesioner mengenai prosedur pemberian cuti 

karyawan, hasil jawaban memilih sangat setuju sebanyak 9% atau 2 

responden, memilih jawaban setuju sebanyak 27% atau 6 responden, 

memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 45% atau 10 responden dan 

memilih jawaban tidak setuju sebanyak 18% atau 4 responden dari 22 

sampel. Berdasarkan jawaban kuesioner diatas pemberian cuti 

karyawan masih belum terbilang mudah untuk beberapa karyawan 

tertentu. 

p. Dari hasil jawaban kuesioner selanjutnya mengenai kecukupan 

pemberian asuransi kepada karyawan, maka memilih jawaban sangat 

setuju sebanyak9% atau 2 responden, memilih jawaban setuju 

sebanyak 45% atau 10 responden, memilih jawaban ragu-ragu 

sebanyak 27% atau 6 responden dan memilih jawaban tidak setuju 
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sebanyak 18% atau 4 responden dari 22 sampel. Asuransi yang 

diberikan perusahaan untuk karyawan sudah cukup.

q. Berdasarkan jawaban kuesioner selanjutnya mengenai perolehan 

pelindungan hukum karyawan, memilih jawaban sangat setuju 

sebanyak 9% atau 2 responden, memilih jawaban setuju sebanyak  

40% atau 9 responden,  memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 27% atau 

6 responden dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 22% atau 5 

responden dari 22 sampel.

r. Dari hasil jawaban kuesioner mengenai kenyamanan dan kelengkapan 

sarana ibadah yang diberikan perusahaan, memilih jawaban sangat 

setuju sebanyak 59% atau 13 responden, memilih jawaban setuju 

sebanyak 40% atau 9 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 

0% atau 0 responden, memilih jawaban tidak setuju sebanyak 0% atau 

0 responden dari 22 sampel.

s. Berdasarkan jawaban kuesioner selanjutnya mengenai pemberian 

pakaian dinas kepada karyawan, memilih jawaban sangat setuju 

sebanyak 63% atau 14 responden, memilih jawaban setuju sebanyak 

36% atau 8 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 0% atau 0 

responden, memilih jawaban tidak setuju sebanyak 0% atau 0 

responden dari 22 sampel.

t. Dari hasil jawaban kuesioner mengenai pengembangan kemampuan 

karyawan melalui pendidikan dan seminar, memilih jawaban sangat 

setuju sebanyak 9% atau 2 reponden, memilih jawaban setuju sebanyak 
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22% atau 5 responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 13% atau 

3 responden, dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 54% atau 12 

responden. Karyawan jarang mendapatkan pendidikan atau pelatihan 

serta seminar dari perusahaan. 

Tujuan penetapan upah yang sesuai dengan standar yang berlaku 

adalah untuk mensejahterakan para pekerja/karyawan dan mereka akan 

lebih produktif dalam bekerja, karena upah merupakan tujuan utama 

mereka dalam bekerja. Namun, pemberian upah atau upah yang mereka 

terima belum bisa mensejahterakan atau belum mencukupi kebutuhan 

mereka terutama bagi karyawan yang sudah memiliki tanggung jawab 

misalnya seperti mempunyai istri dan membiayai pendidikan anak. Seperti 

pernyataan bapak Muhammad Kholil mengenai pemberian upah kepada 

karyawan: “upah belum mensejahterakan pekerja terutama bagi yang 

mempunyai istri dan anak, membiayai pendidikan anak dan lain 

sebagainya” pernyataan bapak Muhammad Kholil dibuktikan dengan 

keadaan yang beliau alami, upah yang diterima beliau digunakan untuk 

menghidupi istri da anaknya termasuk biaya pendidikan.
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BAB IV

ANALISA DATA

A. Dampak Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Buruh di PT. Biru 

Laut Khatulistiwa

Manusia bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan yang akan 

mereka pakai untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Sering terjadi 

bahwa pekerja memiliki tanggungan diluar diri mereka seperti keluarga 

dan sanak saudara.  Hal ini mengakibatkan beban yang mereka tanggung 

menjadi semakin berat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan upah 

bagi keselamatan dan masa depan pekerja beserta orang-orang yang 

menjadi tanggungannya. 

Upah merupakan hak pekerja yang harusnya dapat memenuhi 

kebutuhan mereka dan keluaganya. Sistem pengupahan perlu 

dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau 

produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.1

Pemberian upah yang sesuai dengan standar akan mensejahterakan 

para pekerjanya. Namun, apabila upah yang diberikan masih berada 

dibawah standar maka pekerja pun masih belum sejahtera dengan adanya 

upah yang mereka terima apalagi bagi pekerja yang mempunyai 

tanggungan seperti istri, anak, bahkan orang tua, mereka masih akan 

                                                            
1 Mulyadi, “Penetapan Upah Minimum”. Jurnal  Katalogis, Vol. 2,No. 2(Februari 2016), 

ISSN 2302-2019, h. 52. Diakses pada Senin 19 maret 2018, 10.49.
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merasa sulit untuk membagi upah yang mereka terima untuk kebutuhan 

sehari-hari mereka. 

Pemberian upah di PT Biru Laut Khatulistiwa masih berada di 

bawah standar UMP atau jauh dari KHL. Bahkan kesejahteraan atau 

fasilitas yang diberikan perusahaan hanya mes dan gaji saja.

Menurut hasil kuesioner dari 22 sampel dalam penelitian mengenai 

perlunya peningkatan upah, maka hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

54% atau 12 responden dan jawaban setuju sebanyak 45% atau 10 

responden. Hasil lain dari jawaban kuesioner mengenai pemberian upah 

sesuai dengan standar yang berlaku, maka jawaban memilih sangat setuju 

sebanyak 4% atau 1 responden dan memilih setuju sebanyak 18% atau 4 

responden, memilih jawaban ragu-ragu sebanyak 22% atau 5 responden 

dan memilih jawaban tidak setuju sebanyak 54% atau 12 responden.  Dari 

hasil di atas menunjukkan bahwa 75% responden merasa bahwa upah yang 

mreka terima belum sesuai. Seperti pernyataan bapak Mujiono. B 

mengenai pemberian upah kepada karyawan:

“upah yang diberikan masih belum bisa untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, masih belum cukup.”2

Pernyataan bapak Muhammad Kholil dibuktikan dengan upah yang 

diterimanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

                                                            
2Muhammad Kholil, Wawancara  Dengan Penulis, PT Biru Laut Khatulistiwa, 7 Maret 

2018 14:15 WIB.
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Setiap pekerja tentu saja mengharapkan upah yang sesuai dan 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, biaya 

pendidikan, rekreasi, dan bahkan biaya untuk membantu orang tua atau 

keluarga lain. Ada beberapa hal yang memicu belum sejahteranya pekerja 

dengan adanya upah, yaitu:

1. Pemberian upah yang belum sesuai

Artinya upah yang mereka terima masih di bawah standar dan jauh dari

KHL. Dengan hal ini saja sudah dapat dipastikan belum adanya 

kesejahteraan bagi para pekerjanya. 

2. Tunjangan atau bonus yang diberikan perusahaan berupa THR dan 

Pensiun belum adil, masih ada beberapa orang yang menerima 

tunjangan seperti THR dan pensiun yang tidak sesuai dengan potensi 

dan lamanya mereka bekerja.

3. Fasilitas yang diberikan perusahaan belum mensejahterakan pekerja. 

Bagi pekerja yang masih lajang atau belum berumah tangga mungkin 

fasilitas seperti mes yang disediakan perusahaan sudah cukup, tetapi 

bagi yang sudah berkeluarga atau mempunyai anak masih kurang 

sejahtera jika hars menghunii mes yang satu rumah harus di hunii oleh 

dua keluarga.
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Selain hal-hal diatas ada beberapa faktor yang dapat mendukung 

kesejahteraan pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa, yaitu pemberian 

upah di atas UMR. Pemberian upah yang layak akan terlaksana apabila 

ada peningkatan laba perusahaan. 

Seperti yang ditujukan oleh hasil kuesioner penelitian pekrja di PT 

Biru Laut Khatulistiwa dalam pertanyaan berikutnya mengenai perlu 

adanya peningkatan upah maka hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

54% atau 12 responden, setuju sebanyak 45% atau 10 responden, ragu-

ragu 0% atau 0 responden, dan tidak setuju sebanyak 0% atau 0 

responden dari 22 sampel. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa upah 

yang diterima pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa memang belum 

mensejahterakan pekerjanya dan masih perlu adanya peningkatan upah 

yaitu paling tidak di atas standar upah minimum.

Dari hasil wawancara dan kuesioner di PT biru Laut Khatulistiwa 

menunjukkan bahwa mereka belum memperoleh keadilan, baik dari segi 

upah maupun fasilitas yang diberikan, seperti mes yang cukup dan 

pemberian cuti sesuai perjanjian. Pekerja menginginkan upah yang adil, 

dalam hal ini adil yang dimaksud adalah upah yang sesuai dengan standar 

upah minimum dan KHL, serta adil dalam memberi upah kepada pekerja 

yang sudah sangat lama bekerja dan pekerja yang baru bekerja. 
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1. Dampak Positif Kenaikan Upah Minimum 

Kenaikan upah adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh 

pekerja baik pegawai maupun pekerja buruh. Kenaikan upah akan 

menjadikan karyawan di PT Biru Laut semakin produktif dalam bekerja. 

Satu hal yang pasti dari naiknya upah minimum di PT Biru Laut 

Khatulistiwa adalah penghasilan pekerja/buruh yang meningkat. Dampak 

positif dari naiknya upah minimum adalah sebagai berikut:

a. Terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak

Tujuan utama dari kenaikan upah minimum setiap tahunnya adalah 

untuk mewujudkan kesejahteraan hidup para pekerja/karyawan dan 

keluarganya. Dengan kenaikan upah maka kesejahteraan hidup ,ereka 

akan terjaga. 

b. Konsumsi masyarakat yang meningkat

Naiknya upah minimum di daerah pasti akan menimbulkan 

dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari 

kenaikan upah tersebut adalah meningkatnya daya beli masyarakat. 

Dunia usaha merupakan penyokong dari perekonomian daerah. 

Namun, dunia usaha akan lemah jika tidak ada masyarakat yang 

membeli. Dengan meningkatnya penghasilan, konsumsi domestik juga 

akan cenderung meningkat. Daya beli masyarakat akan menguat dan 

hal ini juga akan memberikan dampak positif pada perekonomian 

daerah.
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Meningkatnya konsumsi masyarakat ini juga bisa mendorong 

munculnya jenis-jenis usaha baru. Sehingga potensi terbukanya 

lapamham pekerjaan baru akan semakin besar. Adanya usaha baru ini 

juga akan menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

c. Penyesuaian upah

Jika upah minimum dinaikkan, maka perusahaan harus juga 

menyesuaikan gaji pekerja secara keseluruhan di atas UMP. Hal ini 

akan berdampak positif bagi pegawai. 

Penyesuaian gaji pada tiap tingkatan di perusahaan akan mencegah 

kecemburuan antar pekerja. Mereka yang bekerja lebih lama tentunya 

menginginkan apresiasi lebih dari perusahaan. Begitupun mereka yang 

memiliki jabatan lebih tinggi pastinya juga akan mengalami 

penyesuaian pendapatan. 

Kenaikan upah minimum akan berdampak baik bagi seluruh 

pekerja. Dimana mereka bisa lebih stabil secara finansial dan 

meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karenanya, para pekerja melihat

kenaikan upah minimum sebagai kesempatan untuk meningkatkan 

produktifitasnya karena penyesuaian upah mereka juga berdasarkan 

pada kinerja mereka. 
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2. Dampak Negatif

Semua kebijakan pasti akan ada sisi baik da sisi buruknya. Sistem 

pengupahan di PT Biru Laut Khatulistiwa dari segi pemberian upah sudah 

tepat waktu, pekerja juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan 

bonus, namun kenaikan upah di PT Biru Laut Khatulistiwa masih sulit 

didapatkan yang artinya upah yang diterima pekerja masih di bawah 

standar upah minimum. Kenaikan upah minimum ini juga pasti akan 

berisiko dari segi pengusaha dan pekerja, diantaranya:

a. Naiknya harga barang

Seiring naiknya UMP, biasanya kenaikan harga berbagai komoditi 

juga terjadi. Perusahaan akan menyesuaikan harga barang yag 

dijualnya dengan kondisi yang terjadi, seperti biaya transportasi dan 

produksi.

b. Pemutusan hubungan kerja

Kenaikan upah minimum akan berisiko terutama bagi perusahaan 

itu sendiri, dimana kenaikan upah artinya meningkat juga pengeluaran 

yang belum tentu akan dibarengi dengan peningkatam profit. 

Petusahaan pasti membutuhkan profit, menggaji pekerja/karyawan 

dengan jumlah yang tinggi akan merugikan jika tidak sejalan dengan

produktifitas dan kondisi pasar yang baik. Oleh karena itu kenaikan 

UMP juga bisa memicu penguranga karyawan unruk efisiensi biaya.
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c. Kurang nya pdoduktifitas kerja pekerja

Apabila upah yang diberikan kepada pekerja tidak sesuai maka hal 

ini akan memicu para pekerja untuk tidak produktif dalam bekerja. 

Mereka akan cenderung malas dan kurang bersemangat dalam 

bekerja.

B. Pandangan Ekonomi Islam tentang Dampak Upah Minimum 

Terhadap Kesejahteraan Pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa

Bekerja dalam Islam adalah bentuk dari pada keputusan beragama 

sekaligus juga merupakan praktik ibadah.Maka umat Islam dikenakan 

kewajiban untuk bekerja seperti ibadah-ibadah lainnya. Allah berfirman di 

dalam Al-Quran (Q.S Al-Jumu’ah 62:10):

                               

  

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”.

Ayat ini merupakan pesan penting kepada umat Islam untuk 

bekerja di dalam kehidupan ini. Dan dalam ayat lain Allah juga berfirman 

tetang bekerja (Q.S 53, An-Najm : 39).



108

108

   

Artinya:

“Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperbolehkan selain apa 

yang telah diusahakannya”. (Q.S 53, An-Najm : 39).

Dalam praktiknya umat Islam dianjurkan untuk menghasilkan dan 

berperan dalam bebagai bentuk aktifitas ekonomi, seperti bekerja sebagai 

pegawai, bartani, berkebun, beternak, menangkap ikan, perdagangan, dan 

lain sebagainya.Islam memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya 

sebagai ibadah. Oleh Karena itu bekerja bagi seorang muslim adalah suatu 

upaya sungguh-sungguh dengan mengeluarkan semua asset, fikiran, dan 

zikirnya sebagai bentuk actual atau menapkkan dirinya sebagai hamba 

Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai 

bagian masyarakat yang lebih baik.

Selain Al-Quran, banyak pula Hadis Rasulullah SAW yang 

menyuruh umatnya untuk bekerja. Hadis Riwayat Bukhari No. 4932 

menyatakan bahwa: telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas 

telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid al Anshari dari Abu 

Mas’ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi Shalallahu ‘alaihi 

wasalam, beliau bersabda yang artinya:

“jika seseorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat 

mengharapkan pahala, maka bainya hal itu adalah sedekah”
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Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang telah dikemukakan di atas 

terlihat bahwa bekerja adalah konsep yang cukup penting di dalam 

Islam.Bekerja tidak hanya untuk mencari rezeki dan penghidupan, tetapi 

juga sebagai bentuk penyembahan, keputusn dan rasa syukur kepada 

Allah yang telah menciptakan manusia.

Permasalahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu 

sentral dalam ekonomi industrial saat ini, di mana mayoritas penduduk 

menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh, mulai dari tingkat 

upah yang rendah sampai ke sistem kontrak dalam kerja. Ritual tahunan 

penetapan upah minimum menjadi arena tarik menarik antara dua 

kepentingan yaitu kepentingan buruh dan kepentingan pemilik modal.3

Demonstrasi menuntut kenaikan UMK selalu dilakukan oleh kaum 

buruh dengan alasan tingkat UMK yang telah ditetapkan belum bisa 

memenuhi kebutuhan pokok pekerja. Sebaliknya, pihak  pengusaha 

selalu menyuarakan bahwa kenaikan UMK akan berakibat negatif bagi 

usaha mereka, yang bisa jadi berakibat fatal; bangkrut atau beralih pada 

efisiensi sumber daya manusia yang berujung PHK. Di samping itu 

masih banyak pengusaha yang tidak taat dalam penerapan upah minimum 

tersebut dan memberi upah di bawah standar minimum. Kondisi ini tentu 

tidak baik bagi perekonomian kontemporer yang berbasis industri. 

Hubungan yang tidak har monis antarapekerja dan pengusaha ini tentu 

                                                            
3Ahmad Syakur Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam, Universitas Sumatera, 

Vol.9, No.1, Januari 2015, Hlm. 2, diakses pada Sabtu 24 Maret 2018. 10.32 
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mempengaruhi kinerja dan produktifitas usaha dan pada gilirannya 

perekonomian nasional.

Dalam islam upah disebut dengan ujrah yang dihasilkan dari akad

ijarah. Menurut ulama hanafiyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu 

manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (ijarah) 

adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan kepada pekerja. 

Dalam al-Qur’an upah didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah 

ayat al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105:

               

            

  
  

Artinya:

“Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya        

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu 

dikambalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S Qt-Taubah, (9):105).

Islam telah banyak menyebutkan peinsip-prinsip dasar upah 

sebagai hak pekerja, baik itu disebutkan dalam al-Qur’an ataupun hadits.  
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Banyak ayat Al-Qur’an yang menyebut kata ajr (pahala atau upah), 

diantaranya ayat-ayat tersebut adalah surat Ali-Imran ayat 57:4

                  

Artinya:

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang sholeh, maka Allah akan memberikan kepada mereka 

dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak 

menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. Ali-Imran, (3):57)

Hadits Nabi pun banyak menjelaskan tentang upah, diantara hadits 

tersebut adalah:

“Ada tiga orang yang akan didakwa Allah besok di hari Kiamat, 

diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan buruh dan mereka 

tidak membayar upahnya.” (HR. al-Bukhari).5

Nabi SAW juga bersabda; “berikanlah upah kepada mereka sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).6

Dalam hadits lain Nabi SAW juga bersabda: “barang siapa yang 

mempekerjakan buruh, maka beri tahulah mereka tentang kadar 

upahnya.” ( HR. al-Baihaqi ).7

                                                            
4Murtadho Ridwan Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, Jurnal 

Ekonomi Islam. STAIN Kudus, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, Hlm. 251, diakses pada Sabtu 24 
Maret 2018, 11.04. 

5Jayusman, Tafsir Hadits Ekonomi , IAIN Raden Intan Lampung 2013, Hlm. 14
6Ibid, Hlm. 41
7Ibid, Hlm. 29
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Dari ayat al-Qur’an dan hadits diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa ada empat ptinsip dalam hal ketenagakerjaan yaitu:

1.Prinsip kemerdekaan manusia, islam datang dengan mendeklarasikan 

sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan 

masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentoliler 

system perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya 

praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang 

sngat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2. Prinsip kemuliaan derajat manusia, islam menepatkan setiap manusia 

apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam 

tidak membeda-bedakan antara pekerjaan. Hal itu yang diungkapkan 

dalam surat al-Jumuah, (62):10 yang memerintahkan untuk bertebaran 

dimuka bumi untuk mencari kerunia Allah setelah menjalankan sholat.

3. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, islam tidak mengenal system 

kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang 

dunia ketenagakerjaan. Daam system perbudakan, seorang pekerja 

atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal 

ini dilawan oleh islam karena ajaran islam menjamin setiap orang 

yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk 

atasan atau pimpinan.

4. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi 

pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para 

majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat 
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memperhatikan masalah upah pekerja sebagai gak dan gaji atas 

pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah 

upah pekerja, maka islam memberi pedoman kepada pihak yang 

mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus 

mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar islam yang telah ada, upah atau 

gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dengan 

demikian upah tidak bergantung pada faktor penawaran dan permintaan 

tenaga kerja seperti yang ada pada sistem ekonomi modern.

Secara umum islam tidak memberikan upah berada dibawah 

tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok 

kelompok kerja. Tetapi islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan 

upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan 

terhadap produksi.

Menurut sunatullah manusia memiliki kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Sehingga 

dalam menentukan tingkat upah harus berpedoman pada kebutuhan 

pokok tersebut. Adapun faktor-faktor penentu tingkat upah adalah;

1. Faktor obyektif, berdasarkan faktor ini, upah ditentukan berdasarkan 

konstribusi atau produktifitastenaga kerja. ,amusia tidak;ah seperti 

faktor produksi yang lain sehingga ia tidak dapat diperlakukan seperti 

barang modal.
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2. Faktor subyektif, dengan adanya faktor ini akan menyebabkan tingkat 

upah yang islami tidak berada pada satu titik tertentu melainkan pada 

satu kisaran tertentu.

Atas dasar faktor-faktor tersebut diatas maka dalam sejarah islam 

penentuan gaji untuk pegawaipemerintahan islam ditentukan sebagai 

berikut;

1. Upah pada masa Rasulullah; Rasulullah telah meletakkan beberapa 

prinsip dasar untuk menentukan upah pegawai pemerintahan islam 

sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadits. Hadits tersebut adalah; 

“Bagi seorang pegawai negeri, jika ia belum menikah sebaiknya ia 

menikah, jika ia tidak memiliki pelayan, hendaklah ia memiliki 

pelayan, jika ia tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati, maka 

ia boleh membangun sebuah rumah dan orang-orang yang melampaui 

batas-batas ini, maka ia adalah perebut tahta (pencuri).” (HR. Abu 

Dawud).8

2. Uapah pada masa Khalifah; Umar bin Khatab telah menjelaskan 

prinsip-prinsip yang berkaitan dengan distribusi bantuan atau 

pembayaran tunjangan. Perbedaan upah sudah terjadi pada masa 

Rasulullah SAW. Pada tahun pertama hijrah, para sahabat yang ikut 

berperang diperang badar dan Uhud mendapat tunjangan terendah 200 

dirham dan tunjangan tertinggi 2000 dirham.

                                                            
8Ibid, Hlm.  57
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Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khatab menentukan upah 

untuk para pegawai pemerintah berdasarkan keadaan kota dan 

kebutuhan pribadi mereka. Tindakan Umar ini dapat diambil contoh 

untuk menentukan standar gaji menurut kebutuhan pokok masyarakat 

karena di zaman sekarang terdapat kebutuhan tambahan seperti 

transportasi, pendidikan, kesehatan, dan yang lain sehingga gaji atau 

upah hendaklah sesuai dengan faktor-faktor berkaitan seperti inflasi, 

biaya kesehatan, dampak pengangguran dan yang lainnya. 

Pemberian upah (al ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad 

(kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja 

sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak 

atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu 

merupakan sauatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang 

utama bagi majikan adalah membayar upah. 

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat 

atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu 

tertentu maka wajib dipenuhi sudah jatuh tempo.9

Dalam islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepalatan antara 

pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk 

menetapkan jumlah upah, sera bebas menetapkan syarat dan cara 

pembayaran upah tersebut.

                                                            
9Fuad Riyadi Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, Jurnal Ulumul Qur’an, 

STAIN Kudus, Vol. 8, No. 1, Maret 2015, Hlm. 160, diakses pada Sabtu 24 Maret 2018, 14.39 
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Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanian 

lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. 

Perjanjian ini mempunyai kekuata hukum yaitu pada saat pelaksanaan 

upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terkait 

berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah 

selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik itu secara harian, mingguan, 

bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat 

pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan 

sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. Jika diakhirkan tanpa ada 

udzur maka termasuk bertindak zalim. 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas 

masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan 

tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak 

dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan 

menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan 

dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. 

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masingmasing pegawai bisa 

berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang 

dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah 

gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan 

tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal 

tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:
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Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan 

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

Berdasarkan ayat di atas pekerja seharusnya berhak menerima upah 

yang sesuai dengan lamanya dan prestasinya mereka dalam bekerja agar 

Allah membalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, 

maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang 

akhirnya juga akanmempengaruhi standar penghidupan pekerja serta 

keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja 

akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka 

dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi 

pemogokan kerja.10

Pekerja yang belum menerima upah sesuai dengan tingkatan 

misalkan lamanya mereka bekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa dan 

prestasi yang telah mereka capai dalam bekerja akan mengakibatkan 

ketidakadilan yang akan berdampak  pada tidak harmonisnya hubungan 

pekerja dengan perusahaan.

                                                            
10Ibid, Hlm.  168 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti dapat mengenai 

“Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesejahteraan Pekerja Buruh 

Di Lampung Selatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam PT Biru Laut 

Khatulistiwa Desa Merak Belatung Kalianda Lampung Selatan” maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah yang tinggi atau upah yang sesuai adalah upah yang dapat 

dikatakan mensejahterakan para pekerja. Namun dari hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti, di PT Biru Laut Khatulistiwa para pekerja nya 

belum merasa sejahtera dengan upah yang diberikan. Upah yang 

diterima pekerja masih di bawah standar upah minmum dan belum 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam 

kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi apabila pekerja tersebut 

mempunyai tanggungan tambahan seperti orang tua dan anak yang 

masih berada di jenjang pendidikan. Upah yang tidak sesuai juga akan 

memicu pekerja untuk malas atau kurang produktif dalam bekerja, 

karena mereka merasa upah yang mereka terima belum cukup adil. 

2. Dalam pandangan ekonomi islam tentang penetapan upah minimum di 

PT Biru Laut Khatulistiwa dapat dikatakan bahwa upah yang diterima 

pekerja tidak sesuai dengan standar upah minimum dan belum 

mensejahterakan para pekerjanya karena pekerja masih merasa belum 
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bisa mencukupi semua kebutuhan sehari-hari dengan upah yang 

mereka terima. Sedangkan dalam islam dianjurkan memberikan upah 

yang sesuai dengan kedaan perekonomian atau kebutuhan sehari-hari 

seperti sandang, pangan, papan dan pemberian upah secara adil. 

B. Saran

Dari hasil analisa diatas dan penarikan kesimpulan sebelumya, penulis 

akan mengemukakan beberapa saran dalam penetapan upah minimum di 

PT Biru Laut Khatulistiwa sebagai berikut:

1. Memberikan kenaikan upah kepada pekerja paling tidak sesuai dengan

standar upah minimum.

2. Pemberian upah hendaknya sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau 

kebutuhan pekerja sehari-hari.

3. Pemberian upah harus adil antara pekerja yang sudah bertahun-tahun 

bekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa dengan pekerja yang baru 

beberapa bulan.

4. Pemberian upah harus tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati antara pekerja dan perusahaan sebelumnya.

5. Memberikan fasilitas yang layak atau sesuai dengan kebutuhan pekerja

6. Memberikan izin cuti sesuai dengan perjanjian yang disepakati 

sebelumnya.

7. Memberikan upah sesuai dengan potensi dan pengalaman pekerja.

8. Memberikan perlindungan hukum kepada karyawan .
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 PP Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Menetapkan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud adalah

a. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, atau peratutan perundang-undangan, dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk 

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya;

b. Pengusaha ialah:

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu 

perusahaan milik sendiri.

2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya.

3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan tersebut pada angka satu dan dua diatas, yang 

berkedudukan diluar Indonesia.



c. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan 

menerima upah.

d. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 

ketenagakerjaan.

Pasal 2

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir 

pada saat hubungan kerja putus. 

Pasal 3

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara 

buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 4

Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

Pasal 5

1. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pengusaha 

wajib membayar upah buruh:

a. Jika buruh sendiri sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya 

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk tiga (3) bulan pertama, dibayar seratus persen (100%) dari upah.

2) Untuk tiga (3) bulan kedua, dibayar tujuh puluh lima persen (75%) dari 

upah.



3) Untuk tiga (3) bulan ketiga, dibayar lima pilih persen (50%) dari upah.

4) Untuk tiga (3) bulan keempat, dibayar dua puluh lima persen (25%) dari 

upah.

b. Jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud 

dibawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buruh sendiri kawin, dibayar untuk selama 2 (angka) hari.

2) Menyunatkan anaknya, dinayar untuk selama 1 (satu) hari.

3) Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

4) Mengawinkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.

5) Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/Istri, orang tua/mertua

atau anak, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.

6) Istri melahirkan anak, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

2. Dalam hal pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) a, pengusaha dapat mengajukan izin penyimpangan 

kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3. Jika dalam suatu peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan terdapat 

ketentuan-ketentuan yang lebih baik dari pada ketentuan-ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan dalam peraturan perusahaan 

atau perjanjian oerburuhan tersebut tidak boleh dikurangi. 



Pasal 1

1. Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang 

tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban 

negara. Jika dalam menjalankan kewajiban negara tersebut buruh tidak 

mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari pemerintah tetapi tidak melebihi 

1 (satu) tahun.

2. Pengusaha wajib membayar kekurangan atas upah yang biasa dibayarkannya 

kepada buruh yang dalam menjalankan kewajiban negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), bilamana jumlah yang diperolehnya kurang dari upah 

yang biasa diterima dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi tidak melebihi 1 

(satu) tahun.

3. Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar upah bilamana buruh yang dalam 

menjalankan kewajiban negara tersebut telah memperoleh upah serta tunjangan 

lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah yang biasa ia terima dari 

perusahaan yang bersangkutan.

4. Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat 

menjalankanpekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut 

agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.



Pasal 7

Upah buruh selama sakit dapat diperhitungkan dengansuatau pembayaran yang 

diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang-

undangan atau peraturan perusahaan atau suatu dana yang menyelenggarakan 

jaminan sosial ataupun suatu pertanggungan. 

Pasal 8

Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan 

pekerjaan yang telah dija jikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya 

baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang di alami oleh perusahaan 

yang seharusnya dapat ia hindari.

Pasal 9

Bila upah tidak ditetapkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk 

menghitung upah sebulan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan 

terakhir diterima oleh buruh.

Pasal 10

1. Upah harus dibayarkan lagsung kepada buruh pada wajtu yang telah ditentukan 

sesuai dengan perjanjian.

2. Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa dianggap 

sah, apabila orang tua atau wali buruh tidak mengajukan keberatan yang 

diyatakan secara tertulis.



3. Pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat 

kuasa dari buruh yang bersangkutan yang karena suatu hal tidak dapat 

menerima secara langsung.

4. Surat kuasa sebgaiman dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk satu kali 

pembayaran.

5. Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut 

hukum.

Pasal 11

Pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan.

BAB II

BENTUK UPAH

Pasal 12

1. Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.

2. Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lainnya kecuali minuman 

keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak 

boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.



Pasal 13

1. Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari 

Negara Republik Indonesia.

2.  Bila upah ditetapkan dengan mata uang asing, maka pembayaran akan 

dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.

Pasal 14

Setiap ketentuan yang menetapkan sebagian atau seluruh upah harus 

dipergunakan secara tertentu, atau harus dibelikan barang, tidak diperbolehkan 

dan karenanya batal menurut hukum, kecuali jika penggunaan itu timbul dari 

suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan 

yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan data 

peraturan pemerintah ini. Dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan 

karenanya menjadi batal meurut hukum, maka buruh berhak menerima 

pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan 

terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah 

diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), apabila ada permintaan dari 

perusahaan atau buruh, badan yang diserahi urusan perselisihan perburuhan 



dapat membatasi pengembalian itu sekurang-kurangnya sama dengan jumlah 

kerugian yang diderita oleh buruh.

BAB III

CARA PEMBAYARAN UPAH

Pasal 16

Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan data perjanjian atau peraturan 

perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh biasanya bekerja, 

atau dikantor perusahaan.

Pasal 17

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seinggu sekali 

atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu 

kurang dari 1 minggu.

Pasal 18

Bilamana upah tidak ditetapkan menrut jangka waktu tertentu, maka pembayaran 

upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus 

dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau 

waktu dia bekerja.



Pasal 19

1. Apabila upah terlambat dibayarkan maka mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 

terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 

dengan 5% untuk tiap keterlambatan sesudah hari kedelapan tambahan itu 

menjadi 1% untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan 

itu untuk satu bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya 

dibayarkan.

2. Apabila sesdah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping 

berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  

pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan 

oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

3. penyimpangan yang merugikan ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut 

hukum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Upah Minimum: Surat Dewan 

Penelitian Pegupahan Nasional No. 42/DPPN/1999 tanggal 11 Januari 1999 

Perihal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum.



BAB II

DASAR DAN WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 4

1. Menteri menetapkan besarnya upah minimum sebagaimana dalam pasal (3) 

yaitu upah minimum terdiri dari UMR Tk. 1, UMR Tk. II, UMSR, Tk. 1 dan 

UMSR Tk. II.

2. Dalam satu provinsi ditetapkan UMR Tk. 1.

3. Selain UMR Tk. 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan UMR 

Tk. II dan atau UMSR Tk. II.

4. Dalam hal ini seluruh daerah kabupaten atau kotamadya dalam satu provinsi 

sudah ada penetapan UMR Tk. II ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) tidak berlaku.

5. Besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan 

peninjauan selambat-lambatnya dua tahun sekali. 

6. Ketetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan selambat-

lambatnya 40 hari sebelum berlakunya upah minimum

Pasal 5

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (1) ditetapkan:

1. UMSR Tk. 1harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMR Tk. 1.



2. UMSR Tk. II harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMR Tk. II.

Pasal 6

1. UMR Tk. 1 dan UMR Tk. II ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan

b. Indeks Harga Konsumen (IHK)

c. Kemampuan, Perkembangan dan Kelangsungan Perusahaan

d. Upah pada umumnya yang berlaku tidaklah tertentu dan antar daerah

e. Kondisi Pasar Kerja

f. Tingkan Perkembangan Perekonomian dan Pendapatan Perkapita

2. UMSR Tk. 1 dan UMSR Tk. II ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana disebut pada ayat (1) dan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan secara sektoral.

Pasal 7

1. Upah minimum wajib dibayar dengan upah bulanan kepada pekerja

2. Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha upah 

dapat dibayarkan mingguan atau dua mingguan dengan ketentuan perhitungan 

upah didasarkan pada upah bulanan.



KUESIONER

Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesejahteraan Pekerja Buruh 

di Lampung Selatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

(Studi PT Biru Laut Khatulistiwa Kalianda Lampung Selatan)

A. Latar Belakang Kuesioner

Penulis merupakan salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 

jurusan Ekonomi Islam TA. 2013, saat ini penulis sedang menjalani proses 

penelitian skripsi. Penyebaran angket yang penulis buat merupakan salah satu 

alat pendukung penelitian penulis. Dibawah ini merupakan daftar pertanyaan

mengenai pandangan saudara/I selaku pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa. 

Maka tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada saudara/I dimohon

ketersediaannya untuk mengisi kuesioner berikut.

B. Bentuk Pengisian Angket

Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan semua alternative jawabannya.

Berilah tanda centang () pada kolom di sebelah  kanan sesuai dengan

kenyataan sebenar-benarnya, dengan pilihan sebagai berikut:

Sangat
Setuju

Setuju Ragu-Ragu Tidak
Setuju

Semua pertanyaan mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan. Semua

pertanyaan hanya ada satu jawaban.

Data Reaponden

Nama :………………………………………

Alamat :……………………………………….



Petunjuk Pengisian Identitas

Berilah tanda (x) pada salah satu pilihan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan

berikut ini:

Daftara pertanyaan

1. Berapa usia anda?

a. 17 – 20 tahun c. 36 – 40 tahun

b. 21 – 35 tahun             d. >41 tahun

2. Apa tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga anda ?

a. SD c. SMA e. TidakSekolah

b. SMP d. Diploma/Sarjana

3. Apa jenis pekerjaan kepala keluarga anda ?

a. Petani c. Pegawai Negeri e. Lain-lain

b. Buruh Tani d. Pedagang

4. Berapa rata-rata pendapatan keluarga perbulan ?

a. <Rp. 500.000                           c. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000

b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000     d. >Rp. 2.000.000



DAFTAR PERTANYAAN 

1. Mengenai Upah Minimum Provinsi Di PT Biru Laut Khatulistiwa 
Kalianda Lampung Selatan 

No
PertanyaandanPernyataan

Jawaban
Sangat
setuju

Setuju Ragu-
Ragu

Tidak
Setuju

1 Upah yang anda terima setiap bulan 
dapat mencukupi kebutuhan sehari-
hari?

2 Upah yang diterima sesuai dengan 
pengalaman dan lamanya kerja 
karyawan?

3 Upah dapat meningkatkan semangat 
kerja?

4 Perlu adanya kenaikan upah?
5 Upah yang diterima di atas UMR?
6 Pemberian upah yang layak adalah 

tujuan utama anda dalam bekerja?
7 Upah yang layak dapat membuat 

karyawan lebih produktif?
8 Upah yang diberikan sesuai dengan 

tanggung jawab karyawan?
9 Pembayaran upah kepada karyawan 

tepat pada waktunya?
10 Perusahaan sudah memberikan 

upah/gaji kepada karyawan sesuai 
dengan standar yang berlaku?

2. Mengenai Kesejahteraan Pekerja Buruh di PT Biru Laut Khatulistiwa 

No
Pertanyaan dan Pernyataan

Jawaban
Sangat
setuju

Setuju Ragu-
Ragu

Tidak
Setuju

1 Perusahaan memberikan tunjangan hari 
raya bagi karyawan sesuai dengan 
jabatan/posisi karyawan?

2 Bonus atau komisi dalam bentuk uang 
yang diberikan kepada karyawan sudah 
cukup adil dan layak?

3 Uang pengobatan yang diberikan telah 
memenuhi kebutuhan karyawan?



4 Uang pensun yang diberikan perusahaan 
sesuai dengan masa kerja karyawan?

5 Prosedur pemberian cuti karyawan 
dapat diperoleh dengan mudah?

6 Asuransi yang diberikan oleh 
perusahaan telah mencukupi kebutuhan 
karyawan dan keluarga? 

7 Karyawan memperoleh perlindungan 
hukum dari perusahaan dalam 
menyelesaikan masalah yang berkenaan 
dengan hukum?

8 Sarana ibadah yang disediakan 
perusahaan memiliki perlengkapan yang 
lengkap dan nyaman?

9 Perusahaan memberikan pakaian dinas 
yang layak bagi karyawan?

10 Pendidikan dan seminar yang diberikan 
perusahaan mampu mengembangkan 
kemampuan karyawan?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karyawan/Pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa Lampung Selatan

1. Identitasdiri

a. Nama :………………………………………

b. Jabatan :………………………………………

c. Usia :………………………………………

d. Agama :………………………………………

e. Pekerjaan :………………………………………

f. Pendidikan Terakhir :………………………………………

2. Materi Wawancara

a. Pelaksanaan Program

1. Bagaimana sistem pengupahan di PT Biru Laut Khatulistiwa?

2. Apakah upah yang diberikan sudah bisa dikatakan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga?

3. Apakah upah yang diberikan sudah mensejahterakan pekerja?



4. Apa saja kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan?

5. Bagaimana pemberian kesejahteraan kepada karyawan?

b. Keberhasilan program

1. Bagaimana upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan?

2. Tunjangan atau bonus apa saja yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan?

3. Faktor apa saja yang mendorong kenaikan upah di PT Biru Laut 

Khatulistiwa?

4. Apakah fasilitas yang diberikan perusahaan sudah mensejahterakan 

pekerja/karyawan?

5. Bagaimana sistem pengupahan di PT Biru Laut sesuai dengan 

golongan kerja?

6. Dengan upah dan fasilitas yang diberikan perusahaan apakah 

karyawan sudah sejahtera?

c. Faktor pendukung dan penghambat

1. Apa saja fator-faktor yang harus dilakukan dalam mewujudkan 

kesejahteraan karyawan di PT Biru Laut Khatulistiwa?

2. Bagaimana menerapkan faktor-faktor tersebut?

3. Apa saja faktor penghambat dalam pencapaian kesejahteraan 

pegawai?
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