
 

POLA SISTEM PENGUPAHAN DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN KARYAWAN HOME INDUSTRI  

KAYLA BAKERY  PEKANBARU MENURUT  

EKONOMI SYARIAH 

 

 

 

SKRIPSI 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

Oleh 
  

M. DHONY EKA SAPUTRA 

11525104102 
 

 

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  

RIAU-PEKANBARU 

1441 H/2019 M 



 

POLA SISTEM PENGUPAHAN DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN KARYAWAN HOME INDUSTRI  

KAYLA BAKERY  PEKANBARU MENURUT  

EKONOMI SYARIAH 

 

 

 

SKRIPSI 
 

 

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  

(SE.) 
 
 

  
 

 
Oleh 

  

M. DHONY EKA SAPUTRA 

11525104102 
 

 

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  

RIAU-PEKANBARU 

1441 H/2019 M 



 

 



 

 



 

i 

ABSTRAK 

 

M. Dhony Eka Saputra (2019):  Pola Sistem Pengupahan dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keryawan Home Industri  Kayla 

Bakery  Pekanbaru Menurut Ekonomi 

Syariah”. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi karena sistem pengupahan pada Home 

Industri Kayla Bakery belum mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Disamping itu juga sistem pengupahan yang dilakukan Home Industri Kayla 

Bakery juga belum sepenuhnya baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini  Bagaimana Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan 

karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru. Bagaimana tinjauan Ekonomi 

Syariah terhadap sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan 

Home industri Kayla Bakery Pekanbaru. 

Penelitian ini berlokasi di Home Industri Kayla Bakery yang beralamat di 

Jalan Purwodadi, Gang Permai Blok B No. 02, RT/RW 01/03, Kelurahan 

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi 

dan sampel penelitian ini adalah terdiri dari 1 orang pimpinan (Pak Mansur), 12 

orang bekerja di bagian pembuat roti, 5 orang bekerja bagian pembungkus serta 3 

orang bekerja bagian pemanggangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

sampel sensus atau (total sampling). Selanjutnya peneliti menganalisa data 

menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan 

Home Industri Kayla Bakery masih kategori kurang baik. Dilihat dari sistem 

pengupahan yang telah dilakukan Home Industri Kayla Bakery kepada karyawan 

belum memenuhi sistem Upah Minimun Kabupaten (UMK) kota Pekanbaru, 

dimana upah yang diberikan kepada karyawan masih dibawah UMK yaitu rentang 

Rp.600.000 – Rp.1.100.000, padahal kalau dilihat dari waktu kerja sudah melebihi 

jam kerja normal, yaitu mulai kerja 06.00 – 20.00. Terlihat dari dari jaminan yang 

telah diberikan seperti upah, uang makan, BPJS, dan tempat tinggal. Tinjauan 

Ekonomi Syariah tentang implementasi sistem pengupahan dalam meningkatkan 

kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery belum sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.    

 

Kata Kunci : Pengupahan, Kesejahteraan Karyawan 
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Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home 

Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah” dapat 

diselesaikan dengan baik. Sekalipun teramat lama dan banyaknya kendala yang 

dihadapi, namun penulis menyadari ini merupakan wujud kasih sayang-Nya 

dalam melatih kesabaran penulis. 

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad 

SAW, merupakan manusia yang sangat luar biasa dan Allah SWT menjadikannya 

sebagai suri tauladan bagi ummatnya. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, motivasi, do’a dan  kerja 

sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala 

yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Ayahanda M. Zaini dan Ibunda Rubianti, terimakasih banyak atas semua do’a 

dan segala pengorbanan yang ayah dan bunda berikan sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dan tak lupa kepada Adik M. Dhany Suhendra, Ahmad Nurfadhillah, dan 

Kakanda Mikrot, Pandapotan Siregar, Ahmad Yani, M. Ayyub Daulay, dan 

seluruh keluarga dan sahabat serta jamaah Masjid Al-Muthmainnah yang turut 



 

 iii 

mensuport dan memberikan kontribusi baik dalam bentuk material maupun 

immaterial. 

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, 

Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III 

4. Bapak Bambang Hermanto M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah dan 

bapak Syamsurizal, SE,M.Sc.Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syari’ah 

5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar mengoreksi dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian 

yang telah membantu memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya 

penelitian ini. 

7. Bapak Hendry Sayuti, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah 

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

8. Bapak Mansur selaku Direktur/Pimpinan Home Industri Kayla Bakery 

Pekanbaru atas partisipasinya dalam penyelesaian penelitian ini. 

9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Seluruh teman-teman dan sahabat Jurusan Ekonomi Syari’ah angkatan 2015, 

khususnya lokal EI-B seperjuangan. 



 

 iv 

11. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan 

kritik yang membangun dari semua pihak supaya menjadi lebih baik lagi. Akhir 

kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini 

dapat memberikan manfa’at khususnya bagi pemerintah, perusahaan, tenaga kerja 

dan pembaca. Amiin. 

 

Pekanbaru, 08 November 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

M. Dhony Eka Saputra 

NIM: 11525104102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 v 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK .................................................................................................   i 

KATA PENGANTAR  ..............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL......................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  viii 

 

BAB I   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah ..................................................   1 

B. Batasan Masalah ..............................................................  6  

C. Rumusan Masalah ............................................................  7 

D. Tujuan dan Manfaat .........................................................  7 

E. Metode Penelitian ............................................................  8  

F. Sistematika Penulisan ......................................................  12  

 

BAB II   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis dan Demografis Home Industry Kayla 

Bakery ..............................................................................  14 

B. Tujuan Berdirinya Home Industri Kayla Bakery .............  15 

C. Jenis- Jenis Produk ..........................................................  15 

D. Visi dan Misi Home Industri Kayla Bakery ....................  16 

E. Struktur Organisasi Home Industri Kayla Bakery ...........  17 

F. Aktivitas Home Industri Kayla Bakery ...........................  20 

 

BAB III   TINJAUAN TEORITIS 

A. Sistem Upah (Pengupahan) ..............................................  22 

1. Pengertian sistem Upah (pengupahan) .....................  22  

2. Fungsi dan manfaat Upah .........................................  25 

3. Macam-macam sitem pembayaran Upah..................  27 

4. Indikator sistem pengupahan ....................................  34 

5. Upah dalam Islam .....................................................  37 



 

 vi 

6. Dasar hukum Upah ...................................................  39 

7. Rukun dan Syarat Upah ............................................  40 

8. Macam - macam upah dalam Islam ..........................  42 

B. Kesejahteraan  ..................................................................  43 

1. Pengertian Kesejahteraan..........................................  43 

2. Dasar hukum Kesejahteraan  ....................................  45 

3. Bentuk-Bentuk Kesejaheraan  ..................................  46 

4. Fungsi Kesejahteraan ................................................  46 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan 

kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery 

Pekanbaru ........................................................................  48          

B. Tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan 

dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home 

Industry Kayla  Bakery Pekanbaru ..................................  62 

 

BAB V   PENUTUP  

A. Kesimpulan ......................................................................  64   

B. Saran ................................................................................  65 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

BIOGRAFI PENULIS 



 

 vii 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel I.1 : Data keputusan Gubernur tentang penetapan Upah 

Minimum Kota .....................................................................  5 

Tabel IV.1 :  Tingkat umur responden  .....................................................  49 

Tabel IV.2 : Tingkat pendidikan responden .............................................  50 

Tabel IV.3  : Upah satuan waktu ...............................................................  51 

Tabel IV.4 : Ketepatan waktu dalam pembayaran upah ..........................  53 

Tabel IV.5 : Gaji pokok dari Home Industri Kayla Bakery  ....................  54 

Tabel IV.6 :  Upah lembur dari Home Industri Kayla Bakery ..................  55   

Tabel IV.7 : Kewajaran Upah dari Home Industri Kayla Bakery ............  57 

Tabel IV.8 : Uang Makan dan uang Transportasi ....................................  58 

Tabel IV.9 : BPJS Ketenagakerjaan dari Home Industri Kayla Bakery ..  59 

Tabel IV.10:   Dana Pensiun dan Pesangon ................................................  60 

 



 

 viii 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

Gambar II.1 : Struktur Organisasi Home Industri Kayla Bakery Jl. 

Purwodadi Gg. Permai Pekanbaru ....................................   17 

 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar atau kecil. Bagian 

sumber daya manusia akan sangat efektif jika kebijaksanaan manajemen 

sumber daya manusia dan kegiatannya dibuat sesuai dengan misi dan tujuan 

khusus organisasi, sehubungan dengan kebutuhan konsumen.
1
 Tujuan 

memahami dan mempelajari manajemen sumber daya manusia sebagai suatu 

pengetahuan dan diperlukan untuk memiliki kemampuan analisa dalam 

menghadapi masalah-masalah manajemen sumber daya manusia khususnya di 

bidang organisasi.
2
 

Organisasi yang bagus akan memperlakukan karyawannya dengan 

baik, setiap karyawan yang bekerja tentunya akan diberikan upah atau jasa 

atas pekerjaan yang telah dia kerjakan. Salah satu bentuk muamalah yang 

terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa 

manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, dengan manusia 

dipihak lainnya yang menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, 

untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja 

akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Dalam ekonomi 

                                                             
1
 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet ke-3, hlm. 

153. 

2
 Schuler Randall dan  Jackson Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia,  (Jakarta: 

Erlangga, 1997), Cet ke-1, Edisi ke-6, hlm. 4. 
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Islam sendiri telah dijelaskan mengenai konsep upah. Dalam bahasa Arab 

upah disebut dengan al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti „iwad 

(ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu 

perbuatan.
3
 

Didalam teori ekonomi , upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-

jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh 

pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara 

pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga 

didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan 

dengan nama upah.
4
 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, upah merupakan 

sesuatu yang dipentingkan sebagai suatu yang sebanding dalam kepegawaian, 

hadiah yang bersifat uang merupakan upah yang diberikan kepada pegawai 

sebagai penghargaan dari pelayanannya.
5
 

Upah pada dasarnya adalah sumber utama penghasilan seseorang, oleh 

sebab itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan 

keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan 

kebutuhan hidup minimum atau sering disebut dengan kebutuhan fisik 

minimum (KFM). Jaminan penghasilan yang lebih baik dari sekedar 

memenuhi KFM sangat penting bukan saja dalam rangka kemanusiaan, akan 

tetapi juga dapat untuk kesejahteraaan karyawan. Sistem pengupahan 

                                                             
3
 Helmi karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 29. 

4
 Sadono Sukirno, Mikro  Ekonomi, Teoro Pengantar, Edisi  Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2006), hlm. 351. 

5
 Kaswan, Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Untuk  Keunggulan  Bersaing  

Organisasi, ( Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2012), hlm. 175-176. 



3 

 
 

merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. 

Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, 

yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, 

mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk 

mendorong peningkatan produktivitas kerja.
6
 

 Sedangkan upah kerja merupakan unsur penting yang berpengaruh 

terhadap kehidupan pekerja karena upah kerja merupakan sumber pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa 

sandang, pangan, papan maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, 

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk 

mensejahterakan kehidupan masyarakat yang menjadi karyawan (buruh) 

disuatu usaha dimana mereka bekerja. Baik dalam hal hari atau tanggal yang 

telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari 

istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Hakikatnya dalam Islam memerintahkan para pengusaha/majikan 

untuk menghargai kerja keras dan memenuhi kewajiban terhadap para 

pekerja/buruh dengan memberikan hak-hak serta jaminan. Sebagaimana yang 

telah diterangkan didalam QS. Al-Ahqaf (46) : 19 

                          

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

                                                             
6
 Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), hlm. 80. 
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(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 

dirugikan”
7
 

 

Maksud dari Ayat Al-Qur’an di atas adalah derajat orang yang beriman 

memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga, sedangkan derajat orang-

orang kafir memperoleh kedudukan di dasar neraka (menurut apa yang telah 

mereka kerjakan) berdasar pada amal ketaatan bagi orang orang mukmin dan 

kemaksiatan bagi orang-orang kafir (dan agar dia mencukupkan bagi mereka) 

yakni Allah mencukupkan bagi mereka. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salllam 

juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda: 

 أَْعطُوا االَّ ِجْيَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ 
 

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering”
8
 

 

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 

selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud jika telah ada kesepakatan 

pemberian upah yang telah disepakati di awal perjanjian kerja agar tidak 

terjadi kecurangan dikemudian hari. Selain itu pemberian upah harus 

ditetapkan secara adil dan layak, serta dengan memperhatikan Undang-

Undang pemburuhan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

pengupahan untuk buruh harian sendiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu: upah 

                                                             
7 Depertemen Agama RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemahan, (Semarang: As- Syifa’, 

2012),  hlm 402 . 

8
 Ibnu  Majah, Sunan Ibni  Majah, (Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-

Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537. 
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harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan dengan masa kerja 

kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
9
 Untuk mewujudkan penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi Masyarkat, pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh seperti adanya 

UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) berdasarkan keputusan Gubernur 

Riau Nomor: Kpts. 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 

Provinsi Riau 2019. Berikut adalah daftar Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Riau 2019 berdasarkan urutan 

terbesar:  

Tabel 1.1  

Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Riau 2019 

Berdasarkan Urutan Terbesar  

 
PROVINSI KABUPATEN/KOTA UMK 2019 

 

 

 

 

 

Riau 

Kota Dumai Rp 3.188.453,00 

Kabupaten Bengkalis Rp 3.005.582,00 

Kabupaten Indragiri Hulu Rp 2.971.987,00 

Kabupaten Siak Rp 2.809.443,00 

Kabupaten Kuantan Singingi Rp 2.806.608,00 

Kabupaten Pelalawan Rp 2.766.919,00 

Kota Pekanbaru Rp 2.762.852,00 

Kabupaten Indragiri Hilir Rp 2.750,618,00 

Kabupaten Kepulauan Meranti Rp 2.749.909,00 

Kabupaten Rokan Hulu Rp 2.728.647,00 

Kabupaten Kampar Rp 2.718.724,00 

Kabupaten Rokan Hilir Rp 2.707.384,00 

Sumber:  Data Keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts. 949/XI/2018 

Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2019. 

 

UMK Kota Pekanbaru  yaitu Rp. 2.762.852,00 pada tahun 2019.
10

 

                                                             
9 www.Kemenperin.go.id-uu-13-2003. Undang-undang Ketenagakerjaan. Diakses pada 

27/12/2018 Pukul 06:32. 

10
 Keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts. 949/XI/2018 Tentang Penetapan Upah 

Minimum Kota (UMK) Tahun 2019. Diakses pada 29/12/2018 Pukul 08:30. 

http://www.kemenperin.go.id-uu-13-2003/


6 

 
 

Home Industri Kayla Bakery telah berdiri 8 tahun yang lalu, tepatnya 

pada tahun 2010, dan Home Industri Kayla Bakery telah memiliki karyawan 

sebanyak 20 orang. Adapun untuk pengupahan di Home Industri Kayla 

Bakery menggunakan sistem pengupahan jangka waktu yang ditetapkan sesuai 

dengan pekerjaan masing-masing bagian. Dan rata-rata setiap karyawan usaha 

Home Industri Kayla Bakery menerima upah sebesar Rp. 27.000 s/d Rp. 

38.000 perhari, sehingga dalam satu bulan karyawan menerima upah sebesar 

Rp. 600.000 s/d Rp. 1.100.000. 

Praktek yg terjadi dilapangan, penulis melihat usaha Home Industri 

Kayla Bakery memberikan jam kerja melebihi peraturan Dinas 

Ketenagakerjaan yaitu bekerja selama kurang lebih 13 jam per hari dan upah 

yang diberikan tidak sesuai dengan apa yg mereka kerjakan. Hal ini justru 

membuat karyawan merasa kewalahan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan 

karyawan tersebut, baik secara materil atau non materil. Oleh karena itu, 

dangan adanya permasalahan yang terjadi dilapangan, penulis tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut dengan judul “POLA SISTEM PENGUPAHAN 

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KERYAWAN HOME 

INDUSTRI  KAYLA BAKERY  PEKANBARU MENURUT EKONOMI 

SYARIAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

Upah menjadi bahan perbincangan yang sangat luas, mulai dari 

penetapan upah, mulai pembayaran upah, dan tempat pembayaran upah itu 

sendiri. Untuk lebih terarahnya dalam penulisan maka penulis dapat 
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mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan 

tentang bagaimana sistem pengupahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan  

Karyawan Home Industri Kayla Bakery Menurut Ekonomi Syariah. 

 

C.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan 

karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan dalam 

meningkatkan kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan 

kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pola sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home 

Industri Kayla Bakery Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dimasa perkuliahan. 

b. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 

Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum 
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c. Diharapkan bisa memberikan masukan kepada Masyarakat, khususnya 

para pengusaha tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem 

pengupahan karyawan yang sesuai dengan peresfektif Syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode penelitian lapangan (file research), bertujuan 

mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta 

berusaha memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan pengupahan karyawan pada Home industri Kayla Bakery 

menurut Ekonomi Syariah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Home Industri Kayla Bakery yang 

beralamat di Jalan Purwodadi, Gang Permai Blok B No. 02, RT/RW 

01/03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Satu 

satunya Home Industri Kayla Bakery di Pekanbaru. Adapun alasan penulis 

untuk meneliti disini yaitu karena usaha ini sudah lama berdiri, tempat 

lokasinya strategis yang bertempat ditengah pemukiman padat penduduk 
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sehingga konsumen mudah menjangkau usaha Home Industry Kayla 

Bakery tersebut. 

3. Subjek dan Objek 

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi 

yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
11

 Adapun yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan di Home Industri 

Kayla Bakery di Jalan Purwodadi Kecamatan Tampan, Pekanbaru. 

Sedangkan Objek penelitian adalah masalah atau tema yang sedang 

diteliti.
12

 Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

Implementasi sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan 

karyawan Home Industri Kayla Bakery  Pekanbaru Menurut Ekonomi 

Syariah. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
13

 Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 21 orang terdiri dari 1 orang pimpinan (Pak 

Mansur), 12 orang bekerja di bagian pembuat roti, 5 orang bekerja bagian 

pembungkus serta 3 orang bekerja bagian pemanggangan. Maka penulis 

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 

                                                             
11

 Djam’in Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 46. 

12
 Ibid. 

13
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), Cet ke-13, hlm. 130-131.  
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semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lainnya adalah 

sampel sensus atau (total sampling).
14

 

5. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari 

lapangan (enumerator) yang diperoleh melalui pengamatan, 

wawancara, angket dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis akan 

memperoleh data dari Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru berupa 

pertanyaan terstruktur kepada karyawan selaku pihak pengelola tenaga 

kerja di Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru sehubungan dengan 

sistem pengupahan karyawan pada usaha tersebut. 

b. Data Sekunder 

Bukti yang teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data 

ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan 

kerangka berfikir. Untuk menghasilkan deskripsi teori yang 

konseptual, penulis perlu membaca secara mendalam buku teori yang 

secara konseptual membahas teori yang diperlukan dalam penulisan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan  suatu metode pengukuran data untuk 

mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat 

                                                             
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta. 2004), cet ke-7, hlm. 78. 
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indra.
15

 Dalam penelitian ini observasi atau pengamatan yang 

dilakukan adalah dengan mengamati Home Industri Kayla Bakery 

beserta karyawan yang bekerja di usaha tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data primer 

dengan cara komunikasi dua arah.
16

 Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara terhadap pimpinan dan karyawan pada Home Industri 

Kayla Bakery Pekanbaru.  

c. Angket   

Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yaitu 

partisipasi atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, 

kemudian setelah diisi dengan lengkap lalu mengembalikan kepada 

peneliti.
17

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
18

 

 

 

                                                             
15

 Ibid, hlm. 94. 

16
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

Kombinasi Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, 

(Bandung: Alfabeta. 2013), hlm. 96. 

17
 Ibid, hlm. 230. 

18
 Ibid, hlm. 396. 
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7. Teknik Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data referensi baik 

berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dan 

menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik 

analisa data yang dilakukan yaitu teknik analisa kualitatif. 

8. Metode Penulisan 

Adapun metode penulisan yang digunakan  dalam penulisan skripsi 

ini adalah memakai metode induktif. Metode induktif merupakan metode 

penulisan dengan menguraikan contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta 

terlebih dahulu melalui hasil wawancara dan observasi (pengamatan), baru 

kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.
19

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis 

memaparkan dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang bersifat latar belakang, 

permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

 

                                                             
19 http://www makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-

deduktif .html ,diakses pada tanggal  14 November 2018. Diakses pada 29/12/2018 Pukul 08:39. 

http://wwwmakalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-deduktif%20.html
http://wwwmakalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-deduktif%20.html
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BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini merupakan gambaran umum Home Industri Kayla Bakery 

Pekanbaru, Letak Geografis, menjelaskan sejarah singkat 

berdirinya Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru, tujuan berdiri, 

visi dan misi, aktivitas dan struktur organisasi. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

  Bab ini merupakan tinjauan teoritis Dalam bab ini penulis 

mengemukakan tentang pengertian upah, dasar hukum 

pengupahan, perbedaan tingkat upah kerja, metode penentuan upah 

kerja. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan hasil penelitian tentang Pola sistem 

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home 

Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah. 

BAB V :  PENUTUP 

  Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

penulisan berdasarkan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Home Industri Kayla Bakery 

Home Industri Kayla Bakery yang merupakan usaha pribadi yang 

bergerak dibidang pengolahan makanan berbasis tepung terigu yang berlokasi 

di Jalan Purwodadi Gang Permai No. 02, RT/RW 01/03, Kelurahan 

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Usaha ini didirikan dan 

mulai beroperasi pada tanggal 7 Desember 2010 oleh Bapak Mansur sebagai 

pemilik dan pengelola usaha tersebut. Pada waktu itu, status usaha ini 

tergolong usaha perseorangan yang bersifat home Industri. 

Pendirian Home Industri Kayla Bakery ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa di daerah Pekanbaru merupakan yang sangat potensial 

untuk dikembangkan usaha tersebut, yang didukung oleh orang Riau adalah 

konsumtif. Usaha ini adalah upaya memenuhi hajat orang banyak dan 

memperoleh keuntungan berkelanjutan, akan tetapi usaha ini belum dikelola 

dengan baik melalaui usahan mitra yang dilakukan dengan masyarakat dan 

rekan bisnis di daerah tersebut. Pada hal kondisi yang demikian maka sangat 

mendukung bagi pendirian industri pengolahan anaka roti di daerah ini, 

sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Mansur tersebut. 

Pada mula berdirinya usaha ini hanya menggunakan peralatan yang 

sederhana dan tenaga manusia untuk memproduksi aneka roti tersebut. Sesuai 

dengan perkembangan zaman, dimana kebutuhan terhadap produk yang kreatif 

dan inovatif juga terus meningkat dengan semakin berkembangnya teknologi 
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dan industrialisasi, maka kegiatan memproduksi aneka roti ini dilakukan 

dengan menggunakan mesin sebagai alat bantuannya. Hal ini disebabkan oleh 

karena aneka roti merupakan salah satu produk yang tidak kalah penting nya 

dengan produk-produk lain, yang dapat diproduksi dan dipasarkan lebih baik  

akan dapat memberikan keuntungan terutama bagi usahawan roti dan juga 

dapat memenuhi kebutuhan permintaan bagi masyarakat yang memerlukan.
20

 

 

B. Tujuan Berdirinya Home Industri Kayla Bakery 

Tujuan Bapak Mansur mendirikan Home Industri Kayla Bakery adalah 

agar bisa mengurangi pengangguran dengan orang yang ada di sekitarnya dan 

bisa mensejahterakan orang yang ada di sekitar dalam artian agar mereka tidak 

merasa nganggur kesana-kesini tidak ada pekerjaan. Masyarakat kalau peneliti 

cermati realiti yang ada lulus SMP mereka langsung nikah atau kalau tidak 

seperti itu bekerja. Jarang para mereka yang meneruskan sekolahnya sampai 

ke jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu Bapak Mansur ini membuka 

peluang usaha agar masyarkat sekitarnya di samping mereka bisa bekerja 

dengan membuat roti. Maka dari itu mereka lebih kreatif dan inovatif.
21

 

 

C. Jenis-Jenis Produk 

Usaha Home Industri Kayla Bakery merupakan salah satu perusahaan 

yang memproduksi roti dengan berbagai jenis rasa dengan bentuk yang 

                                                             
20

 Mansur, Pemilik Home Industri Kayla Bakery, Wawancara (Pekanbaru : 06 April 

2019). 

21
 Mansur, Pemilik Home Industri Kayla Bakery, Wawancara (Pekanbaru : 06 April 

2019).  
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berdeda, yaitu berbentuk roti isi dan roti tawar. Perusahaan ini awalnya 

memproduksi roti dengan 3 variasi yaitu Riti isi coklat, sarikaya, nenas. 

Namun, saat ini telah bertambah 8 variasi rasa dengan tambahan roti sisir, roti 

manis rasa sarikaya, setrobery, roti burger, roti senwitc, roti tawar balok, roti 

bakpia. 

 

D. Visi dan Misi Home Industri Kayla Bakery 

1. Visi  Home Industri Kayla Bakery 

a. Fokus: kepada konsumen memberikan produk dan pelayanan yang 

terbaik 

b. Komitmen: sebagai perusahaan keluarga, kami menciptakan 

perusahaan yang membuat kami semua merasa bergairah, antusias, dan 

bangga akan usaha kami 

c. Efektivitas: kami berusaha merespon semua masukan dari konsumen 

secara efektif 

d. Kejujuran: kejujuran menjadi modal utama bagi perusahaan untuk 

terus memberikan yang terbaik kepada seluruh konsumen 

e. Inovasi: pengembangan ide produk dan usaha terus ditingkatkan 

2. Misi Home Industri Kayla Bakery 

a. Memahami akan pentingnya tunduk kepada perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Memiliki kompetisi yang cukup untuk melakukan pekerjaan sebagai 

penyelenggara pendidikan, pelatihan dan pengawasan. 
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c. Secara konsisten memberikan pendidikan service kepada seluruh 

karyawan yang ditempatkan pada perusahaan. 

d. Perusahaan kami didukung oleh para trainer yang memiliki 

pengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. 

e. Memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar tempat produksi 

pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

 

E. Struktur Organisasi Home Industri Kayla Bakery 

Adapun struktur organisasi pada Home industri Kayla Bakery adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Home Industri Kayla Bakery di Kecamatan 

Tampan 

 

 

 

 

 

Sumber: Manajemen Home industri Kayla Bakery tahun 2019
22

 

Dari gambar 2.1 Struktur Organisasi Home Industri Kayla Bakery 

dapat diketahui tugas dari masing-masing bagian dalam organisasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
22

 Mansur, Pemilik Home Industri Kayla Bakery, Wawancara (Pekanbaru : 06 April 2019) 

PIMPINAN 

(MANSUR) 

 
KEUANGAN 

(RIAN)   

 
BAGIAN 

PRODUKSI  

 (RIKO) 

 

         PEMASARAN 

           (MANSUR) 
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1. Direktur 

Direktur adalah orang yang mendirikan perusahaan. Tugas 

Direktur adalah sebagai berikut : 

a. Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan. 

b. Menerima laporan penjualan roti. 

c. Menerima laporan kas. 

2. Manajer Operasional 

Manajer operasional merupakan orang yang bertugas memimpin 

kegiatan harian pabrik, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 

operasional pabrik. 

Tugas manajer operasional adalah sebagai berikut : 

a. Membantu pimpinan dalam mengkoordinir dan mengawasi 

kegiatan operasional perusahaan. 

b. Bertanggung jawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan 

arus barang masuk dan keluar barang di gudang. 

c. Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan 

bahan baku di pabrik. 

d. Memberi pengarahan, membina dan mengawasi kegiatan karyawan 

yang ada di pabrik. 

e. Mengupayakan agar tingkat produktivitas dapat sesuai dengan target 
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3. Kepala Bagian Produksi 

Kepala bagian produksi merupakan orang bertanggungjawab 

terhadap kegiatan produksi dipabrik. Adapun tugas dari kepala bagian 

produksi adalah sebagai berikut: 

a. Mengawasi kegiatan produksi dari awal produksi sampai roti siap 

dipasarkan. 

b. Membantu manajer operasional dalam hal ketersediaan bahan baku 

produksi. 

c. Melakukan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan produksi 

secara berkala. 

4. Karyawan Bagian Raw Material 

Karyawan bagian raw material memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan baku dari gudang. 

b. Menyiapkan peralatan. 

5. Karyawan Bagian Proses 

Karyawan bagian proses memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi berupa 

adonan roti. 

b. Menggunakan mesin untuk memasukkan berbagai varian rasa. 

c. Memanggang adonan yang telah melalui proses pendinginan. 

d. Melakukan packaging. 

6. Karyawan bagian Output 

Karyawan bagian output memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun roti yang siap dijual di gudang counter. 
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b. Menyusun roti yang siap dijual untuk di distribusikan. 

7. Adm Keuangan dan Penjualan 

Adm keuangan dan penjualan merupakan orang yang bertanggung 

jawab terhadap administrasi keuangan dan penjualan pada pabrik. 

Adapun tugas dari kepala bagian Adm keuangan dan penjualan 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat laporan keuangan pabrik. 

b. Menerima laporan penjualan dari kasir. 

c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pabrik. 

8. Kasir 

Kasir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap penerimaan 

dan pengeluaran kas di pabrik. Tugas dari kasir adalah sebagai berikut : 

a. Mencatat transaksi penjualan harian. 

b. Menghitung penjualan harian. 

 

F. Aktivitas Home Industri Kayla Bakery 

Usaha Home Industri Kayla Bakery merupakan perusahan yang 

bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu roti. Dalam aktivitasnya, 

perusahaan ini memproduksi, memasarkan dan menjual roti kepada 

konsumen. Pabrik dari perusahaan ini memproduksi roti dari hari senin sampai 

dengan hari minggu dengan jam kerja mulai pukul 06:00 pagi sampai dengan 

20:00 malam. Kegiatan para karyawan setiap hari kerja yaitu :
23

 

                                                             
23

 Mansur, Pemilik Home industri Kayla Bakery, Wawancara,  (Pekanbaru, 06 April 

2019).  
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1. Menyiapkan bahan baku dan peralatan. 

2. Membuat adonan dan mencetak adonan. 

3. Mengisi adonan dengan berbagai rasa. 

4. Menunggu fermentasi roti selama 2 jam. 

5. Memasukkan adonan yang telah di fermentasi ke oven. 

6. Tunggu 15 menit hingga roti masak 

7. Pendinginan. 

8. Pengemasan roti (Packaging). 

9. Roti dimasukkan kegudang sebagian bisa langsung dipasarkan. 

Konsumen dapat membeli roti langsung di Home Industri Kayla 

Bakery maupun melalui warung serta toko yang tersebar hampir di seluruh 

kota Pekanbaru. Adapun distribusi Home Industri Kayla Bakery yaitu meliputi 

Pekanbaru, Perawang, Siak, Duri, Kerinci, Sorek, Balilas, Ujung Batu, Pasir 

Pangaraian, Bangkinang, dan mencapai sebagaian wilayah Sumatra Barat. 
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BAB III 

KAJIAN TEORITIS 

A. Sistem Pengupahan 

1. Pengertian Sistem Upah (Pengupahan) 

Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan 

satu sama lain.
24

 Sistem Upah merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta 

pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah 

yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Jadi dapat 

dikatakan bahwa sistem upah adalah salah satu syarat perjanjian kerja yang 

diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah serta  

kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. 

Upah dalam KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) upah memiliki 

pengetian yaitu bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos 

tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil dari apa yang telah 

dikerjakan.
25

 Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan upah ialah pembayaran yang diterima oleh 

buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikannya.
26

  

                                                             
24

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1320. 

25
 Abdul Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol, 1998), 

hlm. 602. 

26
 Hasan Syadily, Ensiklopedi Indonesia,(Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), cet. Ke-6, hlm. 

3718.  
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Upah menurut istilah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan 

dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau 

jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut 

suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
27

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara sebagai seorang pakar 

ekonomi menjeaskan bahwa upah merupakan sesuatu yang dipentingkan 

sebagai suatu yang sebanding dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat 

uang merupakan upah yang diberikan kepada pegawai sebagai 

penghargaan dari pelayananya.
28

 

Sedangkan menurut Edwin B. Flippo dalam karya tuksinya yang 

berjudul “Principles of personal management”  menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau 

yang diberika orang lain bagi nkepentingan seseorang atau badan hukum.
29

 

Dalam peraturan pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 tentang 

perlindungan upah, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

                                                             
27

 G. Kartasapoetra, dkk,  Hukum Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1994), cet ke-4, hlm. 94. 

28
 Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi, ( 

Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2012), hlm. 175-176. 

29
 R.G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, ( 

Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke-4, hlm. 93.  
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atau akan dilakukan.
30

 Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau 

buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan.
31

 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diberikan 

oleh suatu perusahaan kepada karyawan atas jasa-jasa yang dilakukan 

selama melakukan pekerjaan, yang dibayarkan dengan syarat-syarat 

tertentu dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. 

Dalam Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan (pasal 88) ditegaskan bahwa Setiap pekerja atau buruh 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusisaan, jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh 

dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, 
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minuman, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan rekreasi, 

dan jaminan hari tua..
32

    

2. Fungsi dan Manfaat Upah 

1) Secara umum fungsi upah adalah : 

a. Upah berfungsi mengalokasikan sumber daya manusia, khususnya 

karyawan secara efektif dan efisien. Adanya sistem pengupahan 

dilakukan untuk menarik dan menggerakkan para karyawan ke 

arah pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka kerjakan dan 

mendapatkan balas jasa yang adil dan layak.
33

 

b. Upah berfungsi untuk menggunakan sumber daya manusia tersebut 

secara efisien, efektif dan memuaskan. Pembayaran upah yang 

relatif tinggi akan memaksa pemilik perusahaan memanfaatkan 

tenaga kerja yang dipekerjakannya benar-benar menjadi aset yang 

memuaskan bagi perusahaan.
34

 

c. Upah berfungsi untuk menstimulasi dan memotivasi stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi secara agregat.
35

 

2) Manfaat 

Untuk mengontrak seorang musta’jir harus ditentukan bentuk 

kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis 
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pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi 

ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
36

 

Disamping fungsi dan maaf upah ada beberapa Syarat Upah  

yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan dalam 

berkaitan dengan upah antara lain :  

a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan 

konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan didalam diri setiap 

individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan 

dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
37

 

b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus 

dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkankriteria-

kriteria.
38

 

c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu 

pekerja dengan pekerja yang serupa, merupakan contoh yang tidak 

memenuhi persyaratan ini, karean itu hukumnya tidak sah, karena 

dapat mengatarkan pada praktekriba. 

d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari 

jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan tidak sah membantu 
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seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut 

tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu 

berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah 

menggunakan tenaga seseorangtersebut. 

e) Berupa harta tetap yang diketahui, jika manfaat itu tidak jelas dan 

menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena tidak 

jelas menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak 

tercapai maksud akadtersebut.
39

 

3. Macam - Macam Sistem Pembayaran Upah 

Sistem pembayaran upah ini adalah bagaimana cara perusahaan 

biasanya memberikan upah kepada para pekerja atau buruhnya. Sistem 

pembayaran upah tersebut adalah : 

a. Sistem Upah Jangka Waktu 

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah 

menurut jangka waktu tertentu, misalnya, harian, mingguan, atau 

bulanan.
40

  

b. Sistem Upah Potongan (Payment by Result) 

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit 

produk yang diselesaikannya, dimana atau bilamana hasil pekerjaan 
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tidak memuaskan atau tidak memenuhi target yang disepakati, maka 

upahnya dipotong.
41

 

c. Sistem Upah Permufakatan 

Sistem upah semacam ini pada dasarnya adalah suatu sistem 

pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada 

kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan 

kepada para anggotanya.
42

 

d. Sistem Skala Upah Berubah (Sliding scale) 

Sistem semacam ini terdapat hubungan antara upah dengan 

harga penjualan hasil perusahaan. Cara semacam ini dapat dilakukan 

oleh perusahaan yang harga barang dari hasil perusahaannya untuk 

bagian terbesar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran diluar 

negeri.
43

 

e. Sistem Upah Indeks 

Sistem upah ini, upah banyak tergantung pada naik turunnya 

indeks biaya kehidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan 

mempengaruhi nilai riil dan rupiah.
44
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f. Sistem Upah Borongan 

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu 

dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang 

harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada 

waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.
45

 

g. Sistem Upah Premi 

Sistem upah Sistem upah premi merupakan hadiah atau bonus 

yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang ia 

lakukan telah memberikan sesuatu keuntungan kepada perusahaan.
46

 

Dari sistem pemberian upah di atas, ada beberapa acuan yang menjadi  

pedoman dalam menentukan tingkat upah antara lain sebagai berikut :
47

 

a. Kebutuhan Hidup Minimum 

Acuan penentuan upah dapat dipergunakan, misalnya nilai 

kebutuhan hidup minimum pekerja. Untuk menentukan nilai 

kebutuhan hidup minimum sebulan bagi seseorang yaitu dapat 

dilakukan dengan suatu survei. 

b. Upah Minimum Provinsi 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja 

khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah 
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ditetapkan upah minimum Provinsi (UMP) yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh keputusan Gubernur Provinsi dari masing-masing 

daerah. Besarnya upah minimum tersebut dari waktu ke waktu 

tentu akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada 

umumnya. Untuk UMP di wilayah Provinsi Riau sendiri mengalami 

kenaikan 8% dari Rp 2.464,154 di tahun 2018 menjadi Rp 

2.662,025 di tahun 2019. 

c. Survei Pasar 

Salah satu acuan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat 

upah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk membayar 

karyawan adalah harga pasar tenaga kerja. Untuk memperoleh 

informasi harga pasar tersebut perlu melakukan survei pasar 

tentang imbalan. Tujuan survei imbalan adalah untuk memperoleh 

informasi yang akurat tentang tingkat upah yang berlaku dipasaran. 

a. Tujuan Pemberian Upah 

Secara umum tujuan pemberian upah oleh perusahaan 

sebagai berikut: 

1) Memberikan hak karyawan 

2) Memberikan rasa keadilan 

3) Memperoleh karyawan yang berkualitas 

4) Mempertahankan karyawan 

5) Menghargai karyawan 

6) Pengendalian biaya 
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7) Memenuhi peraturan pemerintah
48

  

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

pemberian upah antara lain : 

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Suatu penawaran dari tenaga kerja tinggi karena 

mempunyai keahlian atau skill. Sedang permintaan untuk 

rekturatannya sedikit maka upah yang ditawarkan cenderung 

tinggi, tetapi apabila penawaran rendah skill sedangkan 

permintaan banyak maka upah cenderung rendah.
49

 

b. Kemampuan Untuk Membayar 

Meskipun adanya tuntutan dari pekerja kalau tidak ada 

kemampuan membayar maka upah belum tentu naik, hal ini 

dikarenakan upah merupakan salah satu komponen harga 

produksi yang sangat diperhitungkan oleh seorang pengusaha.
50

 

c. Organisasi Karyawan 

Pentingnya eksistensi karyawan dalam perusahaan, 

maka karyawan akan membentk suatu ikatan dalam rangka 

proteksi atas kesemena-menaan pimpinan dalam 

memberdayakan karyawan. Dalam hal ini muncul rasa yang 
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menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa mencapai 

tujuannya tanpa ada karyawan. Dengan demikian akan 

mempengaruhi besarnya upah.
51

 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

Upah sebenarnya imbalan atas prestasi kerja, semakin 

tinggi prestasi yang diberikan cenderung naik, tetapi apabila 

pembakuan prestasi kerja sampai sekarang belum ada standar 

resmi sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat 

terealisasi.
52

 

e. Biaya Hidup 

Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi 

kebutuhan hidup seseorang, dengan biaya hidup tinggi seperti 

yang terjadi di kota-kota besar upah cenderung tinggi, tetapi 

apabila didaerah terpencil atau desa upah cenderung rendah.
53

 

f. Posisi atau jabatan karyawan 

Tingkat jabaran yang dipegang karyawan akan 

menentukan besar kecilnya upah yang akan diterimanya, juga 

berat ringannya beban dan tanggung jawab suatu pekerjaan. 

 

 

                                                             
51

 Herman Sofyandi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2008), 

hlm. 163. 

52
 Soedarjadi, Op.Cit. hlm. 175. 

53
 Ibid, hlm. 176. 



 

 
33 

g. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

Pendidikan dan pengalaman berperan dalam 

menentukan besarnya upah bagi karyawan. Semakin tinggi 

pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerja, 

maka semakin tinggi pula besaran upahnya.
54

  

h. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan 

ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

upah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memberikan 

penghasilan yang layak bagi tenaga kerja dibidang pengupahan 

antara lain : 

1) Upah Minimum yaitu upah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk 

membayar sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan 

hidup layak (KHL) kepada pekerja atau buruh yang paling 

rendah tingkatnya, yang merupakan perlindungan bagi 

kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja yang 

mempunyai masa kerja maksimal 1 tahun agar memperoleh 

upah serendah-rendahnya sesuai nilai kebutuhan hidup 

minimum. 

2) Upah Lembur yaitu upah yang diberikan pengusaha kepada 

pekerja karena telah melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam 
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dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu terhadap pekerja 

yang dilakukan dalam 6 hari kerja, ada  setiap minggu 

untuk pekerja yang dilakukan 5 hari dalam seminggu. 

Pekerja yang melakukan pekerjaan lebih dari 8 jam dalam 

sehari atau 40 jam dalam seminggu maka akan 

mendapatkan upah lembur. 

4. Indikator Sistem Pengupahan 

Adapaun tolak ukur dalam sistem pengupahan sebagai berikut: 

1. Upah satuan waktu dan upah satuan produk 

upah dapat ditentukan menurut satuan waktu atau menurut satuan 

produk yang dihasilkan. Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan 

dalam bentuk upah per jam, per hari, upah per minggu, upah per bulan, 

atau upah pertahun.  

Upah per jam biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

yang sifatnya tidak lama atau bersifat temporer, seperti konsultan, 

penceramah, penerjemah, tenaga bebas, dan lain-lain. upah per bulan 

seperti membuka tanah atau perkebunan, upah per bulan 

2. Gaji Pokok dan Tunjangan  

Sistem penentuan upah menurut satuan waktu pada umumnya 

menggunakan pola gaji pokok dan tunjunagan. Gaji pokok adalah gaji 

dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan 
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tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Gaji pokok di suatu 

perusahaan disusun menurut jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan. 

Sesuai dengan perubahan teknologi dan kondisi perusahaan, 

kondisi dan persyaratan jabatan juga dapat berubah. Oleh sebab itu 

struktur dan jenjang jabatan, serta struktur gaji pokok perlu ditinjau 

kembali dan disempurnakan setiap satu periode tertentu, misalnya 

setiap 5 tahun atau paling lambat 10 tahun. Tujuannnya untuk 

penyesuaian setiap tahun dapat dilakukan dlam bentuk pembaharuan 

kompensasi, misalnya dengan memberikan tunjangan kemahalan. 

3. Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 

waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam 

sehari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu 

atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari atau waktu kerja 

pada hari istirahat mingguan atau waktu istirahat resmi yang ditetapkan 

pemerintah (pasal 1 butir 1 kepmenakertrans No. KEP-

102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur). 

Ketentuan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, 

kecuali bagi perussahaan pada sector usaha tertentu atau pekerjaan 

tertentu yang akan diatur sendiri dengan keputusan menteri tenaga kerja 

dan transmigrasi. 

Dalam pasal 78 ayat 1 huruf b UU no.13 tahun 2003 tentang 

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur menyatakan secara tegas 
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bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam 

dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. 

4. Kewajaran Upah 

Pemberian upah yang sama antara pekerja/buruh perempuan 

dengan pekerja/buruh laki-laki pertama kali ditetapkan dalam  Equal 

pay act ( UU kesamaan upah) pada tahun 1963 di inggris, peraturan ini 

melarang para pengusaha membedakan pembayaran upah kerja untuk 

pekerjaan yang sama dipandang dari segi keahlian, hanya karena 

perbededaan jenis kelamin. 

Johnson menyebutkan, awal munculnya ketidaksamaan gender 

pada struktur keluarga patriarkat yang mengharuskan perempuan 

bertindak secara ekspresif, yaitu dengan mengutamakan emosi dan 

hubungan yang meresponsif di salam keluarga.. 

Adanya pembatasan institusi dan budaya pada tingkatan 

perempuan menyebabkan mererka menjadi lemah dan secara ekspresif 

selalu mengalah kepada suaminya yang secara instrumental bekerja 

sebagai pencari nafkah keluarga. 

5. Uang makan dan Uang Transportasi 

Program ini dimaksudkan agar karyawan tidak terikat oleh menu 

peruasahaan yang disediakan melalui program kafetaria), yang 

kadang– kadang membosankan. Program ini akan terlaksana dengan 

efektif apabila letak perusahaan berdekatan dengan restoran atau 

warung makan. 
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Sedangkan uang transportasi biasanya berupa uang sebagai 

pengganti biaya transportasi, penyewaan mobil dan supirnya atau 

program pemilikan mobil. 

6. Uang Kesehatan 

Uang Kesehatan merupakan program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi 

tertentu dan penyelenggraannya menggunakan mekanisme asuransi 

sosial. 

7. Uang Rumahan(tempat tinggal) 

Tersedianya tempat tinggal karyawan, misalnya rumah dinas, mes, atau 

asrama perusahaan, akan sangat membantu para karyawan dan 

berdampak cukup besar terhadapa pelaksanaan kerja. 

5. Upah Dalam Pandangan Islam  

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan ke dalam wilayah fiqih 

muamalah, yakni dalam pembahasan tentang ujarah. Menurut bahasa, 

ujrah berarti „upah. Sedangkan menurut tata bahasa, ujrah ( ةجرا ) atau 

Ijarah ( رةجاا ) atau ajaarah ( رةجاا ) dan yang fasih adalah ijarah, yakni 

masdar sami dari fiil ijara ( جرا ) dan ini menurut pendapat yang sahih.
55

 

Secara etimologis al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut 

bahasanya ialah al-Iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah 
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ganti dan upah. Sedangkan ujroh (fee) yaitu upah untuk pekerja. Ujroh 

terbagi menjadi dua yaitu:
56

 

a. Ujroh al-misli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan 

pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut 

dengan UMP. 

b. Ujroh Samsarah adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi. 

Upah menurut istilah fiqih adalah pemberian hak pemanfaatan 

dengan syarat ada imbalan dan juga disyaratkan pula agar upah 

dalam transaksi ujrah disebutkan secara jelas.
57

 

Beberapa konsep sekitar upah yang dikemukakan oleh para ahli 

Ekonomi.
58

 

a. Ibnu Khaldun : Menurutnya, kedudukan pekerja sangat tergantung 

pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh 

penghasilan (upah) atau keuntungandarihasilkerja. Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77 : 

                

 

Artinya : “Musa berkata: jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil 
upah untuk itu”.

59
 

 

b. Ibnu Taimiyah : Ia mengemukakan konsep tentang ijarah al-Mitsl 
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(upah yang setara). Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh 

Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan 

pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi 

pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja 

menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan 

atau perusahaan memberikan upah secara sewenang-wenang, maka 

pemerintah berhak. untuk menetapkan upah (intervensi). Hal tersebut 

bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (employer 

and employed), yakni sama-sama menerima ketetapan yang ada. Akan 

tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka 

harus sepakat tentang besarnya upah yang telah ditentukanpemerintah. 

6. Dasar Hukum Upah 

a. Dasar hukum upah dalam Al-Qur’an 

1) Surat Al-baqarah ayat 233 

                   

           

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut”.
60

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila salah seorang dari 

keduanya rela dan yang lainnya tidak rela atau bukan untuk 

kemaslahatan bayi itu, maka tidak boleh disapih.  Dan ayat diatas 
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juga menjelaskan bahwa jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka kalian mencarikan wanita yang menyusuinya 

selain dari ibunya atas dasar tidak memudaratkan, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut, yaitu bagi wanita yang menyusui. 

b. Dasar hukum dalam Hadits 

 ْجَرهُ قَبَْل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ أَْعطُوا االَّ ِجْيَر أَ 
Artinya : “berikanlah upah sebelum keringatnya kering”

61
 

 

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si 

pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud 

jika telah ada kesepakatan pemberian upah yang telah disepakati di 

awal perjanjian kerja agar tidak terjadi kecurangan dikemudian 

hari. Selain itu pemberian upah harus ditetapkan secara adil dan 

layak, serta dengan memperhatikan Undang-Undang pemburuhan 

yang berlaku. 

7. Rukun dan Syarat Upah 

a. Rukun Upah (Ujrah) 

Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada 4 antara lain : 

1) Aqid ( orang yang berakat) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 

upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan 

disebut mu’jir dan orang yang melakukan sesuatu dan menyewa 

sesuatu disebut musta’jir. 
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2) Sighat akad 

Terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab 

dan qabul dapat melalui : 

a) Ucapan 

b) Utusan dan tulisan 

c) Isyarat 

d) Secara diam-diam 

e) Dengan diam semata 

3) Upah (Ujrah) 

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jiratas jasa yang 

telah diberikan atau diambilk manfaatnya oleh mu’ajir dengan syarat 

yaitu: 

a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, oleh karena itu ijarah 

tidak sah dengan upah yang belum diketahui. 

b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena mereka sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. 

c) Uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang 

yang disewa. 

8. Macam-Macam Upah 

1) Di dalam fiqih muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam antara lain:
62
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a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang 

sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 

kerelaan kedua belah pihak yang berakad. 

b. Upah yang sepadan (ajru misti) adalah Upah yang sepadan dengan 

kerjannyas serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) 

jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjannya. 

2) Adapun sistem upah dalam islam antara lain:
63

 

a. Upah disebutkan sebelum dimulai suatu pekerjaan 

Rasulullah bersabda: 

 
Artinya: “Dari Abi Saidal-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW 

bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang 

pekerja, maka harusdisebutkanupahnya”, (H.R. Abdur 

Razak sanadnya terputus, dan al baihaqi 

menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab 

Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam”.
64

 

 

Dalam hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasulullah 

telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu 

memberian informasi tentang besarnya upah yang akan diterima 

oleh pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. Dengan adanya 

informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat 
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memberikan dorongan semangat untuk serta memberikan 

kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalan pekerjaan 

sesuai dengan kontrak kesepakatan antara pekerja dengan majikan. 

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering 

Rasulullah bersabda:  

َعَرقُهُُ رََأْجَرُهَقْبََلَنْ َيِجفَّ  أَْعُطوااالَِّجي ْ
Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum    

keringatnya kering”
65

 

 

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si 

pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud 

jika telah ada kesepakatan pemberian upah yang telah disepakati di 

awal perjanjian kerja agar tidak terjadi kecurangan dikemudian 

hari. Selain itu pemberian upah harus ditetapkan secara adil dan 

layak, serta dengan memperhatikan Undang-Undang pemburuhan 

yang berlaku. 

 

B. Kesejahteraan  

1. Pengertian Kesejahteraan 

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam KBBI (kamus 

besar Indonesia) adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat 

(terlepas) dari   segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.
66
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Kesejahteraan merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh 

perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan non 

material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk 

mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan, 

agar produktivitas kerja meningkat.
67

 

Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa 

karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan 

hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya 

itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata 

pencariannya. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No.14 

Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang 

yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar 

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat (Karimah, 2012). 

Hasibuan sebagai seorang pakar ilmu manajemen sumber daya 

manusia menjelaskan bahwa Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa 

pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan, bertujuan mempertahankan kondisi fisik dan mental 

karyawan, agar produktivitas kerja karyawan meningkat.
68
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Kesejahteraan karyawan adalah suatu usaha perusahaan sebagai 

balas pelengkap berupa uang dan tunjangan atau penghargan yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kebijaksanaan sesuai 

dengan kemampuan perusaan dalam rangka mempertahankan karyawan 

dan memperbaiki kondisi baik secara fisik maupun mental psikologis 

karyawan agar sejahtera dan produktivitas kerjanya meningkat. 

Moekijat mendefinisikan kesejahteraan karyawan adalah “sebagai 

setiap pelayanan atau kenikmatan yang diberikan oleh seorang majikan 

sebagai tambahan gaji dan upah biasa.
69

 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga 

tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu 

tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual 

yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin 

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 

pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, 

keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban 

asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
70

 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan merupakan pelayanan, 

pemenuhan serta usaha dari pemimpin perusahaan mengakomodir segala 

kebutuhan tenaga kerja material dan non material, untuk merangsang dan 

meningkatkan semangat atau produktifitas kerja karyawan, sehingga 

tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. 
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2. Dasar Hukum Kesejahteraan 

1) Surah Taha ayar 117-119 

                       

                    

         

Artinya:  “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali 

janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari 

surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka (117) 

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan 

tidak akan telanjang,(118). Dan Sesungguhnya kamu tidak 

akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas 

matahari di dalamnya"(119)”.
71

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, papan 

yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan 

kepanasan semuanya telah dipenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan 

ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan mayarakat. 

3. Bentuk-Bentuk Kesejahteraan 

Panggabean mengemukakan bentuk-bentuk kesejahteraan yang 

diberikan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan yang bersifat ekonomis, yaitu berupa uang pensiun, 

tunjangan hari raya (THR), bonus, uang duka kematian, pakaian dinas. 

b. Kesejahteraan yang bersifat fasilitas antara lain sarana ibadah, kaferia, 

olahraga, kesenian, pendidikan atau seminar, cuti tahunan, dan izin. 
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c. Kesejahteraan bersifat pelayanan, antara lain yaitu jaminan kesehatan, 

jemputan karyawan, asuransi, dan kredit rumah.
72

 

4. Fungsi Kesejahteraan 

Fungsi-fungsi  kesejahteraan antara lain:
73

 

a. Fungsi pencengahan 

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, 

keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial 

baru. Dalam masyarakata transisi, upaya pencegahan ditekankan pada 

kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam 

hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. 

b. Fungsi penyembuhan 

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan  kondisi-

kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang 

mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar 

dalam masyarakat, dalam fungsi ini tercangkup juga fungsi 

pemulihan(rehabilitas). 

c. Fungsi pengembangan 

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan 

langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau 

pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam 

masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah 

dipaparkan pada Bab IV, dapat kita simpulkan bahwa: 

1. Adapun sistem pengupahan yang diterapkan oleh Home Industri Kayla 

Bakery ialah antara lain:  

1) Upah Satuan Waktu yaitu sistem ini ditentukan berdasarkan waktu 

kerja yaitu per jam, per hari, per minggu, per bulan. 

2) Gaji Pokok yaitu gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu 

jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu 

tertentu. Gaji pokok yang diterima karyawan dari pihak Home Industri 

Kayla Bakery yaitu Rp. 600.000 - Rp. 1.100.000. 

3) Upah Kerja Lembur yaitu upah tambahan yang diberikan kepada 

karyawan yang bekerja sudah melebihi jam kerja yang ditentukan oleh 

dinas ketenagakerjaan. Upah lembur yang diberikan pemilik Home 

Industri Kayla Bakery yaitu khusus untuk yang bekerja dibagian 

pemanggangan roti saja. 

 Sistem pengupahan di Home Industri Kayla Bakery dapat 

dikatakan tidak baik, mekanisme dalam sistem upah belum didasarkan 

menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan belum 

sesuai dengan karakteristik dan prinsip tentang sistem upah. Di dalam 
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kegiatan usaha seharusnya pihak pemilik usaha memberikan upah 

berdasarkan hasil produksi dan sesuai dengan Upa Minimum Kabupaten 

(UMK) Pekanbaru yaitu 2.762.852, akan tetapi upah yang diterima 

karyawan Home Industri Kayla Bakery belum sesuai dengan UMK kota 

pekanbaru, realitanya Karyawan mendapatkan Upah berkisar Rp.600.000 - 

1.100.000. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan para 

karyawan sebab utama penyebeb belum sejahtera yaitu karna belum 

sepenuhnya hak-hak karyawan belum di penuhi seperti gaji belum UMK, 

jamianan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak sebagaimana mestinya. 

2. Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan 

Home Industri Kayla Bakery belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-

prinsip Ekonomi Syariah Hal ini dapat diukur dari ketentuan yang 

terkandung dalam Al-Qur’an , hadist. Diantara yang belum sesuai dengan 

prinsip ekonomi Syariah tersebut adalah tentang upah tidak disebutkan 

sebelum dimulainya suatu pekerjaan dan upah diberikan sesudah keringat 

si pekerja kering. Hal inilah yang tidak sesuai dengan kaidah Ekonomi 

Syariah. 

 

B. Saran 

1. Kepada pemilik Home Industri Kayla Bakery seharusnya lebih mengerti 

dengan keadaan karyawannya dan lebih tahu kebutuhan karyawannya, dan 

diharapkan kepada pemilik home industri agar dapat  profesionalitas dan 

transparannya dalam melaksanakan pembayaran upah kepada 
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karyawannya serta melakukan pembayaran sesuai dengan UMK yang 

diterapkan  oleh pemerintah kota agar upah yang diterima benar - benar 

bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan karyawan itu sendiri. 

Kemudian kedepannya agar dapat lebih ditingkatkan lagi upah yang 

diberikan, pelatihan terhadap karyawan sehingga memudahkan karyawan 

dalam melaksanakan kerjanya. 

2. Kepada karyawan yang menerima upah dari pemilik Home Industri Kayla 

Bakery, agar senantiasa memanfaatkan upah yang diterima dari Home 

Industri Kayla Bakery tersebut semaksimal mungkin, serta 

mengaplikasikan ilmu yang telah telah diberikan melalui pelatihan tersebut 

untuk mengembangkan usaha. Sehingga usaha Home Industri Kayla 

Bakery dapat berkembang dengan baik. 
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ANGKET PENELITIAN 

A. KATA PENGANTAR  

Pernyataan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data 

tentang: “POLA SISTEM PENGUPAHAN DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN KARYAWAN HOME INDUSTRI KAYLA BAKERY MENURUT 

EKONOMI SYARIAH “.  

 

B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang bapak pilih. 

2. Angket ini semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian. 

3. Kejujuran bapak/ibu sangat kami butuhkan dalam pengisian angket  

 

C. DATA RESPONDEN 

Nama responden   : 

Umur     : 

Nama usaha    : 

Jenjang Pendidikan   : 

 

1. Bagaimana satuan waktu pembayaran upah yang dibayarkan kepada saudara? 

a. Harian  

b. Mingguan 

c. Bulanan 

2. Bagaimana ketepatan waktu pembayaran upah karyawan yang ditetapkan di Home 

Industri Kayla Bakery? 

a. Tepat waktu 

b. Tidak tepat waktu 

c. Tidak tahu 

3. Berapakah upah yang diberikan oleh Home Industri Kayla Bakery? 

a. Rp. 600.000 

b. Rp. 850.000 

c. Rp. 1.100.000 

4. Apakah ada upah lembur yang berikan Home Industri Kayla Bakery kepada 

karyawan? 

a. Ada 

b. Tidak ada  

c. Tidak tahu 

5. Apakah upah yang diterima dari Home Industri Kayla Bakery sudah wajar? 

a. Wajar 

b. Tidak wajar 

c. Tidak tahu 

 



 

6. Apakah ada uang makan dan uang transportasi yang diberikan pihak Home Industri 

Kayla Bakery? 

a. Ada 

b. Tidak ada 

c. Tidak tahu 

 



 

DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Bagaimana satuan waktu pembayaran upah yang dibayarkan perusahaan 

kepada saudara ? 

2. Bagaimana ketepatan waktu pembayaran upah karyawan yang ditetapkan di 

Home Industri Kayla Bakery ? 

3. Berapakah upah yang diberikan oleh Home Industri Kayla Bakery? 

4. Apakah ada upah lembur yang berikan Home Industri Kayla Bakery kepada 

karyawan?  

5. Apakah upah yang diterima dari Home Industri Kayla Bakery sudah wajar? 

6. Apakah perusahaan memberikan uang makan dan uang transportasi setiap 

bulannya kepada karyawan?   

7. Apakah perusahaan memberikan fasilitas uang kesehatan kepada seluruh 

karyawan? 

8. Apakah perusahaan memberikan uang perumahan atau tempat tinggal kepada 

seleuruh karyawan ? 

 



 

DAFTAR GAJI KARYAWAN HOME INDUSTRI 

KAYLA BAKERY 

NO NAMA UMUR TAMATAN JUMLAH UPAH 
1 RIAN SAGARA 23 TH SMA 1.100.000 

2 RIKO CHANDRA 22 TH SMP 1.100.000 

3 ILHAM 23 TH SD 1.100.000 
4 MASRI 23 TH SMP 1.100.000 

5 BAYU SAPUTRA 28 TH SMP 850.000 

6 ABADI STIVEN 28 TH SMP 850.000 

7 AZHARI 22 TH SD 850.000 
8 IWANRA 29 TH SD 850.000 

9 RUDI 18 TH SD 850.000 

10 ABDURRAHMAN 30 TH SD 850.000 

11 HERI SUSANTO 25 TH SD 850.000 
12 ARYA 17 TH SMP 850.000 

13 SAHRUL 25 TH SMP 850.000 

14 RIZAL 16 TH SMP 850.000 

15 DINI APRIANSAH 18 TH SD 850.000 
16 RAIS 23 TH SMA 850.000 

17 ALI KUSAINI 29 TH SMP 850.000 

18 IRAN WIRANTO 15 TH SMA 600.000 

19 ABDUL RAHMAN 25 TH SMA 600.000 
20 ARIFIN ILHAM 20 TH SD 600.000 

 

 

 

  



 

A. Dokumentasi Bersama Pemilik Home Industri kayla Bakery  
 

 

B. Dokumentasi Pengisian Angket oleh Karyawan Home Industri Kayla Bakery 

  



 

 
 

C. Dokumentasi karyawan yang sedang melaksanakan pembuatan roti 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

D. Dokumentasi Pembuatan Selai Roti 

 

 



 

E. Tempat istirahat Karyawan Home Industri Kayla Bakery 
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