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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pekanbaru merupakan salah satu Provinsi yang berkembang di 

Indonesia, dimana perkembangannya itu guna untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Pekanbaru, 

dengan banyaknya dibangun lapangan pekerjaan di Pekanbaru maka secara 

otomatis dapat mengurangi angka pengangguran di Pekanbaru, dan semakin 

banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak pula pekerja. Maka dari itu 

keselamatan kerja merupakan salah satu hal sangat penting dalam 

pelaksanaannya pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Untuk itu maka 

perlindungan terhadap tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta 

perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. 

Pekerja atau buruh dewasa (biasa disebut pekerja/buruh) adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 

dalam definisi tersebut terdapat dua unsur orang yang bekerja dan yang 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1
 Hal ini berbeda dengan 

pengertian atau definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
2
 

                                                             
1
 Maimun,  Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar,  (Jakarta : Sinar Grafika 2009),  h 

11 
2
 UU No 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan, Penerbit Focus Media, h 7 



2 
 

 

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan 

pengertian pengusaha dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan 

dalam Pasal 1 Angka 5: 

1. Orang perorangan, persekutuan atau badan yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri. 

2. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalanka 

perusahaan bukan miliknya. 

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

mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b 

berkedudukan di luar negeri. 

Pekerja adalah manusia yang juga memiliki kebutuhan sosial, sehingga 

perlu sandang, pangan, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagai untuk 

masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja adalah pihak yang lemah dari 

seorang majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan 

perlindungan hukum atas hak-haknya. Hal ini ditegas kan dalam Pasal 27 Ayat 

2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa; “Tiap-tiap warga negara Indonesia 

berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan“.
3
 

Menurut Pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan 

hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh penghidupan yang 

layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga 

                                                             
3
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,  (Jakarta : Rajawali Pers, 

2008), h 30 



3 
 

 

harus memiliki kelayakan bagi manusia yang yang tinggi. Suatu pekerjaan bisa 

dikatakan layak apabila di dalam suatu pekerjaan itu terdapat keselamatan, 

keamanan, dan kesehatannya terjamin. Dengan demikian pekerja sebagai 

warga negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah agar 

dapat ikut serta aktif dalam pembangunan. 

Adapun perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkan nya UU No 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai pengganti peraturan perundang-

undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya
4
.Yaitu UU No 

14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 

yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah 

ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di katakan bahwa; “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak 

untuk memperoleh perlindungan atas moral kesusilaan dan perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.
5
 

Di dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terkait yaitu 

pengusaha, pekerja/buruh, dan juga pemerintah. Sementara itu hubungan kerja 

pada dasarnya adalah hubungan antara kedua bela pihak, yaitu pengusaha 

dengan pekerja/buruh. Dengan suatu perjanjian dimana pihak pertama 

(pekerja/buruh), mengikatkan diri pada pihak lain (pengusaha) untuk bekerja 

mendapatkan upah. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha/pekerja 

tidaklah boleh bertentangan dengan perjanjian antara pengusaha  dengan 

serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. demikian pula 
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perjanjian kerja tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan 

perusahaan yang dibuat pengusaha. 

Perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama mempunyai manfaat yang 

besar bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya 

disadari karena perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama yang dibuat dan 

ditaati dengan itikad baik dalam menciptakan suatu ketenangan dalam bekerja 

jaminan atas hak dan kewajiban bagi para pihak. Akibatnya lebih jauh lagi 

produktivitas akan semakin meningkat sehingga pengusaha dapat membuat 

lapangan kerja baru.
6
 

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem menejemen keselamatan 

dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem menajemen yang telah 

diatur oleh pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang.   

Indomarco Prismatama adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang retail, melalui Indomaret, atau lebih dikenal masyarakat Minimarket/ 

Indomaret. Dengan hadirnya perusahaan Indomarco Prismatama ini sangat 

membantu perekonomian, melalui banyaknya menerima calon-calon karyawan. 

Kantor cabang Pekanbaru yang beralamatkan di jalan raya Kubang Siak 

Hulu Kabupaten Kampar. Berdirinya minimarket yang dibangun oleh PT  

Indomarco Prismatama ini dapat membawa angin segar bagi warga dan 

masyarakat Kota Pekanbaru ataupun yang bukan warga Kota Pekanbaru yang 

sedang berada di Kota Pekanbaru. Tempat ini buka 15 jam dan juga ada yang 

buka 24 jam nonstop selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga memudahkan 
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warga masyarakat Kota Pekanbaru membeli kebutuhannya sewaktu waktu, dan 

bahkan sudah mencapai angka 200 toko yang sudah ada di Kota Pekanbaru, 

jadi itu sangat memberikan manfaat yang besar bagi warga masyarakat 

Pekanbaru, terutama dari segi harga barang yang dijual di Indomaret ini tidak 

jauh berbeda dari harga pasar. 

Adapun perbedaan Indomaret dengan minimarket lain adalah dari segi 

pelayanan yang sangat ramah terhadap pelanggan atau konsumen, dan dari segi 

keadaannya Indomaret ini bersih, nyaman, terang, dan memiliki AC, Indomaret 

suatu minimarket yang mempunyai pekerja hampir 70% adalah laki-laki 

dengan umur yang berbeda-beda yang rata-rata berumur 20 Tahun sampai 30 

Tahun. Jam kerja pukul 07.00 sampai pukul 07.00 (Full Time), yang dibagi 

menjadi 3 (tiga) shift jam kerja, yaitu : 

1. Shift 1 (pertama) dimulai dari pukul 07.00.sampai pukul 15.00.  

2. Shift 2 (kedua) dimulai dari pukul 15.00 sampai pukul 23.00. 

3. Shift 3 (ketiga) dimulai dari pukul 15.00 sampai pukul 07.00. 

Mengingat jangka waktu jam kerja 24 jam maka dari itu akan 

berpengaruh kepada keamanan dan kesehatan pekerjanya, untuk itu PT 

Indomarco Prismatama harus memberikan perlindungan terhadap para 

pekerjanya, terutama pada toko Indomaret yang berada di Jalan Jendral 

Sudirman, yang tempatnya strategis dimana pusat kota berada di dekat wilayah 

tersebut, maka dari itu biasanya dimana pusat kota maka akan banyak 

penghasilan dan kemungkinan besar juga suatu kriminal itu terjadi. 
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Dalam pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, menerangkan tentang ketentuan pokok tenaga kerja didalam 

menjalankan Undang-Undang. serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh ada 

diskriminasi. Atas dasar Undang-Undang tersebut diatas, maka diskriminasi 

dalam setiap permasalahan perburuhan tidak diperkenankan dan apabila 

pengusaha melakukan deskriminasi dalam memberikan perlindungan hukum 

maka hal ini melanggar peraturan perundang-undangan dibidang 

ketenagakerjaan.
7

 Di dalam undang-undang ketenaga kerjaan ada 8 hak 

pekerja:
8
 

1. Hak dasar pekerja dalam hubungan kerja. 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan 

mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan 

nya. setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

1) Keselamatan dan kesehatan kerja  

2) Moral dan kesusilaan, dan 

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan 

nilai-nilai agama.
9
 

2. Hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan K3 (kesehatan dan keselamatan 

kerja). Jaminan  sosial tenaga kerja, setiap pekerja dan keluarganya berhak  

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi:
10
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1) Jaminan kecelakaan kerja  

2) Jaminan kematian 

3) Jaminan hari tua 

4) Jaminan pemeliharaan kesehatan. 

3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah. 

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan deskriminasi 

antara buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama. 

a) Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan 

libur.
11

Setiap penguasaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja 

sebagai berikut : 

1) 7 (tujuh) jam 1 hari, dan 40 jam dalam 1 minggu, untuk 6 hari kerja 

dalam 1 minggu. 

2) 8 (delapan) jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu. 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

harus memenuhi syarat : 

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. 

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 

hari, dan 14 jam dalam 1 minggu. 

Pengusaha wajib memberikan istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh yang meliputi : 
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a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja 4 jam secara terus menerus. 

b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari dalam 1 minggu 

untuk 5 hari kerja.
12

 

c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari setelah pekerja telah bekerja 

12 bulan secara terus menerus. 

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada 

tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh 

yang telah bekerja 6 tahun secara terus menerus dalam satu perusahaan 

yang sama. Ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas 

istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku 

untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
13

 

4. Hak dasar untuk membuat PKB.  

PKB adalah perjanjian kerja bersama haruslah dilakukan secara 

musyawarah, perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan 

huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. 

5. Hak dasar mogok 

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat buruh secara sah, 

tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, sekurang-kurangnya 

dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh 

dan serikat pekerja atau pun buruh wajib memberitahukan secara tertulis 

kepada pengusaha atau instansi yang bertanggungjawab dibidang 
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ketenagakerjaaan setempat. Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh 

yang bukan dari anggota perserikatan pekerja/buruh, maka pemberitahuan 

ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai 

koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. 

6. Hak dasar khusus untuk pekerja malam. 

Pekerja/buruh perpempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang 

dipekerjakan antara pukul 23.00. s.d. 07.00. Pengusaha dilarang 

mempekerjakan wanita yang sedang hamil yang menurut keterangan dokter 

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya, maupun bagi 

dirinya sendiri. Apabila ada yang bekerja antara pukul 23.00 s.d. 07.00 

wajib : 

1) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi. 

2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama berada di tempat kerja.
14

 

Pengusaha wajib memberikan dan menyediakan angkutan antar 

jemput bagi pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00. s.d. 05.00. 

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

menikah, hamil, melahirkan, keguguran, maupun menyusui.
15

 

7. Hak dasar pekerja mendapatkan perlindungan atas tindakan PHK 

Pengusaha, pekerja, atau buruh, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan 

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan 

kerja. Segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tak 

dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib 
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dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja dan buruh atau pekerja dan 

buruh tersebut apabila pekerja atau buruh tersebut tidak termasuk ke dalam 

perserikatan pekerja dan buruh.
16

 

Setiap perusahaan/pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu 

kerja yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

kecuali bagi sektor usaha pengeboran minyak, penebangan hutan, kapal laut, 

dan penerbangan jarak jauh. Adapun Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003 Ayat 2 

adalah sebagai berikut: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)  minggu, 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

b. 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
17

 

Dari pernyataan yang dilontar oleh Pak Deden Septiawan selaku kepala 

toko Indomaret garuda 2 yang beralamatkan Jalan Garuda Sakti mengatakan 

bahwa di Indomaret sistem kerja yang poin B dari  pasal 77 di atas yang mana 

8 jam dalam 1 hari dan 5 hari dalam 1 minggu. Namun  dari system libur di 

Indomarco memakai 5 hari masuk dan 1 hari off. Dan masuk kerja jam 06.45 

pulang kerja yang seharusnya pukul 15.00. yang terhitung 8 jam namun pada 

kenyataan karyawan yang masuk pada shift pagi pulangnya pukul 17.00 

bahkan ada yang pulang sampai pukul 18.00.  

Indomaret rata-rata buka 24 jam. Menurut peraturan dan perundang-

undangan yang terpapar diatas maka jelas sistem jam masuk dan jam  pulang, 
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apabila satu toko memakai sistem 8 (delapan) jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.  

Namun kenyataannya yang dilaksanakan di PT. Indomarco Prismatama 

tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan 

Bapak Afzanul Fadri pada Tanggal 10 September Tahun 2016, menyatakan 

bahwa pada PT Indomarco Prismatama telah terjadi tidak kesesuaian antara 

perjanjian kerja dengan kenyataannya, untuk lebih jelasnya dilihat pada Tabel 

berikut ini: 

Tabel I.1 

No Nama Toko Jam kerja Waktu libur Keterangan 

1. Restu Ahdila Garuda 1 06.45-16.30 7 hari kerja 

libur 1 hari 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 9 

jam 

2.  Lidya Air hitam 06.45-17.00 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan =  

10 jam 

3. Afzanul 

Fadri 

Sub 57 07.00-17.30 7 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 

10 jam 

4. Nia Paus 25 07.00-16.30 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 9 

jam 

5. Jupriadi Ariin ahmad 

2 

07.00-15.30 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 8 

jam 

6. Erwin 

Syahputra 

Subrantas 7 07.00-16.30 7 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 9 

jam 

7. Wawan Subrantas 13 07.00-16.30 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 9 

jam 
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8. Deden 

Saputra 

Garuda 2 07.00-17.00 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian=7 

jam 

Lapangan 9 

jam 

9. Yolian 

Picasa 

Subrantas 11 07.00-16.30 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian=7 

jam 

Lapangan 9 

jam 

10. Mohammad 

Rizzuan 

Kubang raya 

34 

07.00-16.30 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian 7 

jam  

lapangan 9 

jam 

11. Wahyu 

Nanda 

Aripin 6 07.00-16.45 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian 7 

jam  

Lapngan 9  

jam 

12. Putri 

Wulandari 

Suta 27 07.00-16.00 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perkjanjian 7 

jam  

Lapngan 9 

jam 

13. Muhammad 

Sabalni 

Nangka 124 07.00-17.00 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian 7 

jam  

Lapngan 9 

jam 

14. Risky 

Irvandi 

Bringin 4 07.00-16.00 5 hari kerj a1 

hari libur 

Perjanjian 7 

jam 

Lapngan 9 

jam 

15. Bambang 

Wahyudi 

Setia budi 

102 

07.00-17.00 5 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian 7 

jam  

Lapngan 10 

jam 

 
16. 

Bambang  Damai 

langgeng 

06.46-16.00 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 

10 jam 

17. Abdul Alim Pandau  06.45-16.00 6 hari kerja 1 

hari libur 

Perjanjian = 7 

jam 

Lapangan = 

10 jam 

    Sumber : Data lapangan 

Dari tabel di atas jam kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian jam kerja 

dan faktor yang menjadi penghambat tidak sesuainya antara pelaksanaan 
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dengan kontrak kerja perlu diadakan penelitian dengan judul, “Penerapan dan 

Pelaksanaan Jam Masuk Istirahat Pulang dan Libur Kerja Karyawan PT 

Indomarco Prismatama Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka akan dibatasi permasalahan penelitian pada jam masuk 

kerja istirahat pulang dan libur karyawan PT Indomarco Prismatama. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan jam kerja di PT Indomarco 

Prismatama ditinjau dari undang undang ketenagakerjaan? 

2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat terjadinya suatu sistem 

kerja yang sesuai dengan Peraturan Dan Perundang Undangan berlaku ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem jam kerja di Indomaret. 

b. Untuk mengetahui faktor hambatan-hambatan perwujudan hukum 

terhadap perlindungan karyawan Indomarco Prismatama. 

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata 

Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 
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b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya 

mengenai perangkat hukum perjanjian yang diteliti. Bagi aktivitas di 

lingkungan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim khusus nya 

Fakultas Syari’ah dan Hukum. Penelitian ini untuk memberikan 

sumbangan saran ilmu pengetahuan, sebagai bahan bacaan perpustakaan 

yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan jam masuk, 

istirahat, pulang dan libur kerja karyawan PT Indomarco Prismatama dan 

juga sebagai masukan bagi peneliti kedepannya. 

c. Agar bisa menjadi bermanfaat bagi yang bergerak pada bidang yang 

sama sebagai referensi. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang mana 

berarti penelitian ini akan membahas kenyataan ataupun pelaksanaannya 

sesuai peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini serta 

menghubungkan dengan judul yang telah dikemukakan, serta dengan cara 

melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi 

dilapangan. 

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian Ini bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu 

keadaan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap penerapan dan pelaksaaan 

jam masuk istirahat pulang dan libur kerja karyawan PT Indomarco 
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Prismatama Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT Indomarco Prismatama atau yang 

lebih di kenal dengan Indomaret yang ada di Pekanbaru. Adapun alasan 

penulis memilih penelitian di PT Indomarco Prismatama adalah lokasi 

penelitiannya tidak begitu jauh dari rumah peneliti sehingga dapat 

menghemat biaya transport penulis. 

3. Subjek dan Objek Peneltitian  

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan 

Indomarco Prismatama. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini 

adalah penerapan dan pelaksanaan jam masuk, istirahat, pulang dan libur 

kerja karyawan PT Indomarco Prismatama.  

4. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan 

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
18

 Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini diambil dari 200 toko Indomaret, dimana 

masing masing toko terdapat 6 orang karyawan jadi 1200 karyawan,  

Dari populasi di atas maka penulis mengambil sampel dengan 

metode simple random sampling yaitu penarikan sampel sacara acak.
19

 

Peneliti menentukan sendiri sampelnya sebanyak 10% dari total populasi 

maka 10% dari 200 toko, maka dari 200 toko Indomaret menjadi 20 toko 

                                                             
18

 Bambang Waluyo,  Penelitian Hukum Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ), h 45 
19

 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian,  (Padang : UNP Press, 2005), h 205 
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Indomaret dan disetiap toko terdapat 6 orang karyawan, jadi total sampel 

yang diambil 120 orang. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini   

penelitian memperoleh data dari pihak responden dalam hal ini adalah 

pelaksanaan dan penerapan jam masuk, isitirahat, pulang,  dan libur kerja 

karyawan PT Indomarco Prismatama. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan 

penelitian ini, antara lain mancakup dokumen dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 

c. Data Tersier adalah data yang diperoleh melalui Ensiklopedi dan yang 

sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam 

peneltian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap penerapan dan pelaksanaan jam masuk, 

istirahat, pulang dan libur karyawan PT Indomarco Prismatama. 

b. Wawancara, yaitu suatu dialog yang dilakukan secara bertatap muka dan 

tanya jawab dengan responden untuk memperoleh data yang akurat dan 

mendalam mengenai pokok masalah dalam penelitian ini. Wawancara 

dilakukan yakni dengan mengambil pendapat dan informasi dari 

responden dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada 
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narasumber. Tapi sebelum melakukan hal itu pedoman wawancara 

disusun terlebih dahulu, selanjutnya barulah melakukan tanya jawab 

secara lisan terhadap narasumber. Karena mereka dapat dijadikan sebagai 

informan (key informan), untuk membantu penulis sebagai sumber dalam 

membahas masalah ini di samping dengan sumber lainnya. Hal-hal 

dengan penerapan dan pelaksanaan jam masuk, istirahat, pulang dan libur 

kerja karyawan PT Indomarco Prismatama. 

c. Angket, yaitu pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah 

penulis sebutkan atau penulis berikan kepada responden, kemudian 

penulis kumpulkan kembali untuk diolah. 

d. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-

dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

lakukan. 

7. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa kualitatif yaitu analisa dengan jalan mengklarifikasikan data-data 

berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data yang 

ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. 

 

F. Sistimatika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika 

yang terdiri dari lima bab, tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

  Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yakni latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB  II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang sejarah PT Indomarco 

Prismatama, struktur organisasi, visi dan misi, serta profil PT 

Indomarco Prismatama.  

BAB  III : TINJAUAN TEORI 

 Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan tentang teori-teori 

yang berkenaan dengan unsur penelitian. 

BAB  IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dituangkan tentang penerapan dan pelaksanaan 

jam masuk, istirahat, pulang dan libur karyawan di PT Indimarco 

Prismatama, faktor faktor yang menghambat terlaksananya suatu 

sistem kerja yang baik. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian lapangan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


