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ABSTRAK 

 

 

Romaito Nainggolan : “Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit 

PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja 

Tinggi Sumatera Utara dalam Memenuhi Kebutuhan 

Ekonomi Keluarga menurut Ekonomi Syariah” 

 

Latar belakang penelitian bahwa salah satu PT yang bergerak di bidang 

perkebunan sawit adalah PT. Hutapea, berdasarkan observasi bahwa para buruh 

terdiri dari laki-laki dan perempuan, dimana dalam bekerja adanya ketetapan upah 

diawal. Namun fenomena dilapangan didapat bahwa salah seorang buruh ia 

mengatakan bahwa dia sudah bekerja di PT.Hutapea ini lebih kurang 2 tahun 

dimana upah yang didapat dihitung perhari, jika dikumpulkan perbulan sekitar 

Rp1.800.000,- namun terkadang ada potongan dan upah tidak diberikan tepat 

waktu sehingga berdampak pada pemenuhan ekonomi keluarga.Maka dari 

fenomena tersebut dirumuskan masalah jadi dua yaitu Bagaimana sistem 

pengupahan buruh perawatan kebun sawit di PT. Hutapea Desa Sungaikorang 

Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomikeluarga dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem 

pengupahan buruh perawatan kebun sawit di PT. Hutapea Desa Sungaikorang 

Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak 32 orang buruh bagian 

perawatan sawit di PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec.Hutaraja Tinggi 

Sumatera Utara, adapun sampel yaitu seluruh populasi dengan teknik total 

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, angket, 

dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitati, setelah data yang 

diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai 

dengan jenisnya dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi 

dengan penjelasan. 

Hasil penelitian Upah buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapat 

upah  Rp. 35.000,- sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 70.000,-. 

Sedangkan upah buruh perempuan Rp. 30.000,- dengan waktu kerja setengah hari. 

Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,-. Sistem upah tersebut merupakan 

kebiasaan yang terjadi pada PT yang mempekerjakan para buruh.  Para buruh 

kasar belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 

Menurut tinjauan ekonomi Syariah, sistem pengupahan buruh perawatan kebun 

sawit  PT.Hutapea  Desa Sungaikorang Kec.Hutaraja Tinggi Sumatera Utara ini 

belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak adanya unsur keadilan 

dan kadang upah yang diberikan tidak tepat waktu. 

 

Kata Kunci: Upah,  Buruh, Ekonomi Islam 
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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
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Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh 
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pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi masyarakat Indonesia yang makin tahun makin terpuruk 

dengan keadaan ekonomi yang semakin menurun tindak jarang menimbulkan 

implikasi, yaitu banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan, 

maka berdampak pula pada tingkat ekonomi suatu keluarga yang pada 

akhirnya mengakibatkan banyak kaum perempuan yang terjun langsung 

kelapangan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam dunia modern 

seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat 

pendidikan dan pengetahuan sangat dibutuhkan. Dalam dunia kerja, semakin 

banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja. Tidak hanya 

dijumpai di kota-kota besar saja, namun di pedesaan dapat di jumpai 

perempuan yang berperan dalam peningkatan ekonomi keluarga.
1
 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-sia terdapat alasan 

mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Swt 

maka manusia harus bekerja. Kerja adalah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai 

keyakinan dalam hati. Nilai yang kita yakini sebagai makna hidup akan 

melahirkan cara kita bersikap dan bertingkah laku. Hakikat dari bekerja adalah 

tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang 

                                                             
1
 Zaki Mubarak, Islam Faktual:Ajaran, Pemikiran,Politik, dan Terorisme. (Yogyakarta : 

Wihdah Press,2019). h. 15 
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dan jasa dengan mengharapkan imbalan berupa uang.
2
 Dalam QS Al-Jumuah : 

10 menyatakan, 

                          

           

Artinya:   “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu 

dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah allah banyak-banyak 

agar kamu beruntung”
3
 

 

Berbagai pekerjaan dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarganya, mulai dari menjadi pembantu rumah tangga, 

pedagang, pengajar, buruh dan lain sebagainya. Menjadi buruh adalah salah 

satu cara bagi para perempuan yang mencari tambahan ekonomi keluarganya.
4
 

Kerja yang di lakukan sebagai buruh pun terkadang tidak membedakan antara 

laki-laki dan perempuan, kerja kasar, mengangkat beban berat, para 

perempuan ini lakukan demi tuntutan ekonomi. Perjuangan yang mereka alami 

bukanlah takdir Allah SWT tapi tidak lain karena selama ini pemerintah 

sendiri tidak memperhatikan hak-hak warganya. Perempuan jarang 

mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tidak jarang posisi 

perempuan menjadi polemik di tengah masyarakat, ketika perempuan harus 

bekerja untuk meningkatkan perekonomian didalam keluarganya. 

Dorongan Islam pada perempuan untuk bekerja jelas sekali, banyak 

dalil-dalil yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran yang mendorong 

                                                             
2
 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan AdeSy, Ekonomi dan Bisnis Islam :Seri 

Konep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (cet.1: Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 225 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1993), h. 933  
4
Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara:Pemikiran tentang kajian Perempuan . (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010), h. 362  
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perempuan untuk rajin bekerja. Allah menyebutkan secara khusus, misalnya 

dalam menegaskan bahwa perempuan yang bekerja baik ( beramal shaleh ) itu 

akan mendapatkan pahala dan imbalan tersendiri, tidak hanya menurut atau 

mendapat limpahan dari laki-laki.
5
  

Semakin terbukanya kesempatan kerja yang jenis pekerjaannya lebih 

sesuai bila dikerjakan oleh perempuan. Perempuan merupakan potensi yang 

harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. 

Pemberdayaan wanita harus dilakukan sesegera mungkin agar wanita dapat 

mengisi kegiatan pembangunan sehingga anggapan bahwa wanita itu hanya 

menjadi beban pembangunan bisa dihilangkan.
6
 

Kaum perempuan yang turut bekerja di sektor produksi maupun jasa 

atau bekerja sebagai buruh di lahan-lahan yang membutuhkan tenaga kerja 

atau buruh. Keterlibatan perempuan atau Ibu rumah tangga sebagai pencari 

nafkah kedua setelah Ayah atau suami di pengaruhi oleh majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Menjadi 

tenaga buruh dan terkadang jasa perempuan di hargai jauh lebih rendah dari 

jasa laki-laki, upah yang diterima oleh perempuan lebih rendah. 

Problem buruh selama ini berpokok pada masalah fundamental, yaitu 

upah. Selama ini upah buruh tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus 

buruh keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. 

Permasalah-permasalahan yang muncul di seputar buruh menunjukkan 

                                                             
5
Zakiyah Drajdjat, Islam dan Peranan Wanita, (Cet, IV ;Jakarta : Bulan Bintang, 2010), 

h. 23  
6
 Zainul Arifin. Dasar-dasar Managemen Bank Syariah, (Bank Indonesia dan Tazkia 

Instute : 2012), h. 278 
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keterpinggiran mereka. Ketidakmampuan mereka dalam mengenyam 

pendidikan membuat buruh menerima apa adanya.
7
 

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian 

konpensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Konpensasi 

tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk 

konpensasi yang ada bagi karyawan.
8
 Karena gaji yang diterima karyawan 

berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk 

memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi 

perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan 

untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara 

pengusaha dan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan 

masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan 

pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian. 

Pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan 

menghormati kesepakatan kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak 

semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK 

atau memaksa si pekerja bekerja diluar jam kerjanya. Namun pengusaha juga 

berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan kesepakatan dari pekerja, berhak 

menolak tuntutan-tuntutan pekerja di luar dari pada kesepakatan kerja, seperti 

tuntutan kenaikan gaji, tuntutn tunjangan, dan sebagainya. 

                                                             
7
Gredi Hendrastono, “Menakar Kesejahteran Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan 

Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”. Jurnal  
8
Sanusi Hamid, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV:Budi Utama, 

2014), h. 130  
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Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam akan 

ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Agar dapat 

menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan 

terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan 

perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadan apapun 

tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus 

ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat 

harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan 

berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.
9
 

Banyak pula usaha atau produksi yang tidak menggunakan standar 

upah minimum dalam pemberian upah atas jasa buruh yang mereka gunakan. 

Salahsatunya mempekerjakan buruh harian, ataupun buruh borongan dalam 

penyelsaian pekerjaan tersebut. Dimana upah buruh tersebut dibayarkan sesuai 

kesepakatan dan juga banyaknya hasil dari pekerjaan yang dilakukan.  

Sayangnya masih banyak kita temukan fakta bahwa terkadang antara 

buruh dan atasannya tidak memahami tata cara pengupahan dan upah yang di 

berikan tidak sesuai, sehingga ada pihak yang di rugikan dari kedua belah 

pihak tersubut.
10

 Terkadang upah buruh laki-laki lebih besar di banding upah 

buruh perempuan karena banyak yang berpendapat bahwa kerja buruh 

perempuan tidak semaksimal dan sebanyak kerja buruh laki-laki sehingga 

upah yang didapatkannya pun lebih  kecil dari upah buruh laki-laki. 

                                                             
9
Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

2013) h. 365  
10

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan AdeSy, op.cit, h. 237  
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Islam telah menerangkan bahwa dalam membayar upah buruh atas jasa 

yang di lakukannya telah sesuai dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam islam telah diatur pembagian 

upah yang sesuai sehingga tidak ada yang merasa di rugikan satu belah pihak. 

Sangat jelas dalam Al-Qur’an dan juga hadist yang menerangkan akan berlaku 

adil dalam memberikan upah kepada buruh atau tenaga kerja. Namun 

pemberian upah yang kadang tidak sesuai ini tetap diterima oleh kaum 

perempuan tanpa bisa meminta haknya untuk mendapatkan keadilan. 

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh 

diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang 

sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada 

golongan yang selalu di tekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. 

Istilah pekerja secara yuridis baru di temukan dalam Undang-undang No 25 

Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 

2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11

 

PT. Hutapea adalah salah satu diantara sekian banyak perusahaan di 

Desa Sungaikorang, PT. Hutapea ini merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. PT. Hutapea ini memiliki tenaga 

kerja laki-laki dan perempuan sebanyak 32 orang di bagian perawatan kebun 

sawit, tenaga kerja laki-laki dan perempuan ini akan mendapatkan upah 

                                                             
11

 Ali Jontang, Upaya Buruh Harian Lepas (BHL) Perempuan dalam Memenuhi 

Kebutuhan Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam: skripsi, , UIN SUSKA Riau, hlm, 22. 
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perhari. Adapun tujuan laki-laki dan perempuan bekerja adalah  untuk 

memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. 

 Berdasarkan wawancara awal kepada salah seorang buruh ia 

mengatakan bahwa dia sudah bekerja di PT.Hutapea ini lebih kurang 2 tahun 

dimana upah yang didapat dihitung perhari, jika dikumpulkan perbulan sekitar 

Rp1.800.000,- namun terkadang ada potongan dan upah tidak diberikan tepat 

waktu sehingga berdampak pada pemenuhan ekonomi keluarga.
12

 Berdasarkan 

observasi dilapangan penulis juga mendapatkan bahwa rumah yang dimiliki 

oleh beberapa buruh itu masih kurang layak atau belum memiliki rumah 

sendiri dari fenomena jelas didapatkan bahwasanya adanya ketidak adilan  

maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan 

Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. 

Hutaraja Tinggi Sumatera Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi 

Keluarga Menurut Ekonomi Syariah “. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sampai kepada 

maksud yang diinginkan, peneliti membatasi penelitian yang dilakukan, yakni 

berkaitan dengan sistem pengupahan buruh. Kemudian dari batasan tersebut 

ditinjau menurut Ekonomi Islam. 

 

 

                                                             
12

 Lenni (buruh), wawancara, tanggal 05-12-2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Sistem pengupahan buruh perawatan kebun sawit PT. Hutapea 

Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam 

memenuhi kebutuhan Ekonomo keluarga? 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan buruh  

perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja 

Tinggi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi keluarga? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh perawatan kebun 

sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera 

Utara dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi keluarga 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan 

buruh  perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. 

Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi 

keluarga 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Sebagai mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki 

selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang penulis teliti. 



 

 

9 

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

(S.E) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Hutapea Desa 

Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara. Adapun alasan 

penulis meneliti pada lokasi tersebut karena untuk memudahkan penulis 

untuk mencari data guna untuk kelangsungan penelitian. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan 

diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah buruh di 

bagian perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. 

Hutaraja Tinggi Sumatera Utara. 

b. Objek adalah layak atau tidak layak suatu masalah diteliti yang 

didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah 

dikonseptualisasikan.
13

 Objek dalam penelitian ini adalah Upah Buruh. 

3. Populasi dan Sampel 

Menurut Prof. Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian 

kualitatif populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

                                                             
13

Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 

2018), Edisi Kedua, Cet. Ke-5, h. 5 
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peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.
14

 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 buruh perawatan 

kebun, dimana laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 17 

orang.  Adapun sampel yang diambil yaitu seluruh populasi dengan teknik 

total sampling.  

4. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari para buruh laki-

laki dan perempuan di PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja 

Tinggi Sumatera Utara 

b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Data skunder dalam penelitian 

ini adalah data yang di dokumentasikan (buku, gambar). 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  

a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

                                                             
      

14
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 49  
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datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancarai.
15

  

c. Angket 

Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang 

diajukan kepada setiap responden guna mendapatkan informasi tentang 

permasalah yang diteliti. 

d. Study kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang 

ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 

6. Analisis Data  

Adapun analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah, 

dengan analisa kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian 

diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan, 

selanjutnya dihubungkan sehingga diperoleh gambaran utuh tentang 

masalah yang diteliti. 

7. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini menggunkan tiga metode penelitian: 

a. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil 

kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Dedukatif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang 

bersifat umum yang untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara 

khusus 

                                                             
15

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2011), h.105 
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c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang 

mengemukakan permasalah secara objektif lalu di analisis secara 

krisis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian. 

 

G. Indikator Penelitian 

Adapun indikator upahdalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel I.1 

Indikator Penelitian 

 

No Variabel penelitian Indikator 

1. Upah adalah imbalan finansial 

langsungyang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan 

a. Lamanya kerja 

b. Kebutuhan 

c. Banyaknya produk 

 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta 

memudahkan dalam memahaminya, maka penulisannya dibagi kedalam lima 

(V) bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM  

  Dalam bab ini  penulis menerangkan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah PT. Hutapea Desa 

Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara,Visi dan Misi  

PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera 

Utara, Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kerja 

PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera 

Utara. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS  

  Dalam bab ini akan mengemukakan mengenai teori-teori upah, 

buruh, upah dalam pandangan Islam, dan ekonomi keluarga. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan membahas tentang permasalahan utama yang 

dikaji dalam penelitian ini, yang terdiri dari: sistem pengupahan 

buruh bagian perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa 

Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan tinjauan ekonomi 

syariah tentang sistem pengupahan buruh bagian perawatan kebun 

sawit di PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi 

Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis 

berkaitan dengan permasalah yang ada.   
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BAB II 

LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. Hutapea  

PT. Hutapea merupakan salah satu dari 40 perusahaan BUMN dan 

swasta yang berada di Provinsi Sumatra Utara yang dibentuk Hutapea Group 

dan bergerak dibidang usaha perkebunan sawit. Pembentukan perseroan ini 

adalah dengan proses ganti rugi lahan masyarakat setempat. Perusahaan ini 

berada di Desa Sungaikorang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang 

Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Perusahaan pada awal mula didirikan pada 

tanggal 23 September 1999 yang dibeli dari masyarakat sekitar yang terlebih 

dahulu menanami lahanya dengan kelapa sawit. 

Pada tanggal 8 Mei 2005 terjadi penambahan lahan yang juga dari 

masyarakat sekitar. Sebelumnya memiliki luas lahan 100,78 Ha menjadi 900 

Ha. Pada saat ini PT.  Hutapea memiliki lahan perkebunan dan belum 

memiliki pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) sendiri. Para pekerja atau 

karyawan yang dipekerjakan umumnya juga masyarakat sekitar dan untuk 

karyawan staff difasilitasi dengan rumah.  

 

B. Visi dan Misi PT. Hutapea 

1. Visi 

Menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. 

2. Misi  

a. Membangun team yang profesional dan solid secara berkelanjutan. 
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b. Selalu meningkatkan mutu produk, lingkungan, kesehatan, dan 

keselamatan kerja. 

c. Memberi kontribusi yang positif ke masyarakat dan lingkungan di 

sekitar perusahaan. 

3. Kebijakan Perusahaan 

a. Mengutamakan kepuasan semua stakeholder (pelanggan, pemegang 

saham, karyawan, mitra kerja, masyarakat sekitar dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lainnya) dari aspek lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

b. Mematuhi ketentuan hukum serta persyaratan lainnya yang berlaku. 

c. Secara konsisten menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen 

mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 

Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh 

seluruh karyawan dan mitra kerja yang bekerja untuk dan atas nama 

perusahaan. 

 

C. Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kerja 

1. Estate Manager 

Bertugas sebagai pimpinan tertinggi dalam perkebunan 

perusahaan. Mempunyai wewenang mengatur dan memberikan perintah 

kepada seluruh staf dan karyawan yang berada dalam perkebunan 

perusahaan serta bertanggung jawab terhadap seluruh laporan manajemen 

didalam perkebunan perusahaan tersebut. 
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2. Kepala Tata Usaha 

Bertugas untuk mengatur administrasi perkebunan, mempunyai 

wewenang untuk melakukan requitman tenaga kerja, bertanggung jawab 

terhadap seluruh administrasi dan keuangan didalam perkebunan 

perusahaan tersebut. 

3. Askep rayon I 

Bertugas mengawasi kinerja seluruh asisten divisi, mempunyai 

wewenang memberikan perintah dan teguran terhadap asisten 1, 2 dan 3, 

bertanggung jawab terhadap seluruh laporan kerja yang diberikan asisten 

divisi. 

4. Askep Rayon II 

Bertugas mengawasi kinerja seluruh asisten divisi, mempunyai 

wewenang memberikan perintah dan teguran terhadap asisten divisi 4 dan 

5, bertanggung jawab terhadap seluruh laporan kerja yang diberikan 

asisten divisi. 

5. Asisten Divisi 1, 2, 3, 4 dan 5 

Bertugas mengatur rancangan kerja, mempunyai wewenang 

memberikan pengarahan serta petunjuk kerja dan sekaligus perintah, 

bertanggung jawab penuh terhadap laporan kerja yang akan dilaporkan 

kepada askep rayon I dan rayon II. 

6. Asisten Traksi 

Bertugas mengatur rancangan kerja seluruh transportasi dan 

mekanik, mempunyai wewenang membagi dan memberi perintah terhadap 
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seluruh driver serta mekanikyang ditempatkan dimasing-masing divisi, 

bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan dan kelancaran transportasi 

untuk menunjang kinerja diperusahaan. 

7. Supervisor Jangkos 

Bertugas mengawasi dan mengatur kerja karyawan yang bekerja 

sebagai buruh harian, mempunyai wewenang membagi jumlah buruh serta 

mobi pengangkut jangkos, bertanggung jawab atas semua kesalahan kerja 

karyawannya. 

8. Mandor Panen 

Bertugas mengawasi kerja karyawan panen serta melakukan survei 

areal yang akan dipanen, mempunyai wewenang mengatur serta 

menentukan areal yang akan dipanen, bertanggung jawab memberikan 

laporan kepada asisten divisi. 

9. Mandor Berondolan 

Bertugas mengawasi kerja karyawan yang bertugas dan mengutip 

atau mengumpulkan berondolan, mempunyai wewenang menentukan 

arealdan memberikan perintah kepada karyawan pemungut berondolan, 

bertanggung jawab terhadap kebersihan areal dari berondolan sawit yang 

telah dipanen. 

10. Mandor Perawatan 

Bertugas mengawasi kerja karyawan dibagian perawatan, 

mempunyai wewenang mengatur dan memberikan perintah serta 

mengklaim diterima tidaknya hasil kerja karyawan bagian perawatan, 
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bertanggung jawab atas kebersihan lahan lahan sawit dari tanaman 

pengganggu. 

11. Krani Produksi 

Bertugas melakukan perhitungan perhitungan jumlah tandan sawit 

hasil prooduksi, mempunyai wewenang mengarahkan alat transportasi atau 

mobil truk yang mengangkut TBS, bertangggung jawab memberikan 

laporan kepada asisten divisi. 

12. Krani Divisi 

Bertugas mengatur administrasi serta pembayaran gaji aryawan 

dimasing-masing divisi, mempunyai wewenang mencatat jumlah gaji dan 

premi lembur karyawan, bertanggung jawab memberikan laporan 

administrasi kepada asisten divisi.  

13. Humas 

Bertugas menjadi fasilisator atau jembatan komunikasi antara 

perusahaan dengan masyarakat, mempunyai wewenang menyampaikan 

hasil keputusan manajemen atau perusahaan kepada masyarakat, 

bertanggung jawab menjaga hubungan baik antara pihak perusahaan 

dengan masyrakat.  

14. Brimob 

Bertugas menjaga keamanan areal perkebunan, mempunyai 

wewenang melakukan patroli diareal perkebunan dimana ditugaskan dan 

pengaman areal tersebut, bertanggung jawab memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada seluruh staf dan karyawan. 
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15. ADM. Pembukuan 

Bertugas mengerjakan pembukuan mempunyai wewenang 

meminta laporan dari krani divisi tentang pembukuan dan bertanggung 

jawab tentang seluruh pembukuan perusahaan tersebut. 

16. ADM. Tanaman 

Bertugas pembukuan tentang perawatan dan umur tanaman, 

mempunyai wewenang meminta laporan kepada krani divisi, bertanggung 

jawab terhadap seluruh pembukuan perawatan diperusahaan tersebut. 

17. ADM. Umum atau Payroll 

Bertugas mengerjakan atau mencatat jumlah gaji karyawan 

mempunyai wewenang meminta laporan kepada krani divisi jumlah hari 

atau hasil kerja tiap karyawan di masing-masing divisi, bertanggung jawab 

menghitung dan memberikan laporan jumlah gaji masing-masing 

karyawan KTU. 

18. Mekanik 

Bertugas memperbaiki alat transport yang rusak, mempunyai 

wewenang menentukan layak tidaknya alat tersebut digunakan, 

bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan mesin atau alat berat di 

perusahaan tersebut. 

19. Mandor transport 

Bertugas mengecek posisi alat-alat transport, mempunyai wewenang 

mengarahkan seluruh driver keareal kerja masing-masing, bertanggung 

jawab memberikan laporan jumlah dalam posisi alat transport kepada 

asisten krani. 
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20. Mandor Civil 

Bertugas mengawasi seluruh buruh bangunan atau kontraktor, 

mempunyai wewenang mengklaim diterima atau tidaknya hasil kerja 

kontraktor bangunan, bertanggung jawab memberikan laporan tentang 

hasil kerja kontaktor kepada pimpinan atau manager. 

21. Krani Taraksi 

Bertugas mengerjakan didivisi traksi, mempunyai wewenang 

melaporkan dan memasukkan jumlah biaya yang diperlukan kepada 

asisten traksi, bertanggung jawab membagi gaji karyawan traksi. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Sistem 

1.  Pengertian Sistem 

Dari segi etimologi, kata system berasal dari Bahasa Yunani yaitu 

“systema”, dalam bahasa Inggris “system”. Menurut berbagai literature, 

system mempunyai suatu pengertian yaitu sekelompok bagian atau 

komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu 

keseluruhan yang tidak terpisahkan untukmencapai tujuan tertentu. Sistem 

pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan 

yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu.
16

 

Menurut Mahmuzar, kata system berasal dari Bahasa Yunani yaitu 

“systema” yang mempunyai arti sebagai berikut: Pertama, suatu 

keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Kedua, hubungan 

yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. 

Dengan perkataan lain “systema” itu mengandung arti sehimpunan bagian 

atau komponen yang saling berhubungan secara teratur danmerupakan satu 

keseluruhan.
17

 

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau 

subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi memperoses 

                                                             
16

 Rizki Ahmad Fauzi, Sistem Imformasi Akuntansi, (yogyakarta: Bagian Penerbit  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Edisi 2, 2017), hal.6 

17
 Mahmuzar, M.Hum, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung:Nusa Media, 2010), 

hal.12 
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perubahan atau mentransformasikan unput menjadi output yang berfungsi 

dengan tujuan yang sama. Jadi sistem adalah sekelompok komponen dan 

elemen yang digabungkan menjadi satu yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

B. Upah  

1. Pengertian Upah 

Untuk memahami terminologi upah, ada beberapa pengertian 

menurut ahli. Diantaranya menurut Nurimansyah yang mengatakan upah 

adalah segala macam bentuk penghasilan (carning), yang di terima buruh 

atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam 

jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan 

pengertian ini upah ini termasuk tunjangan jaminan sosial yang di terima 

oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini kedalam 

pengertian upah hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh 

selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangannya, sekedar tunjangan 

itu tidak termasuk tunjangan sosial.
18

 

Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran ke atas 

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

para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di 

antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesionel dengan 

pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Didalam teori 

                                                             
18

Uzlifatul jannah. Analisis Upah Buruh Panggul setelah Berdirinya Plaza Bangkinang 

Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, Skripsi, (Pekanbaru:UIN SUSKA Riau,2017), h.20. 
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ekonomi kedua-dua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para 

pekerja) tersebut dinamakan upah.
19

 

2. Unsur Upah 

Unsur upah terdiri dari 3 unsur yaitu: 

a. Upah Pokok 

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Besarnya gaji pokok 

tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan, namun juga diatur dalam 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 

94, yang berbunyi: 

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan 

tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-sedikitnya 75% 

(tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan 

tetap.” 

b. Tunjangan Tetap  

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang dilakukan secara 

teratur, yang mungkin diberikan kepada karyawan beserta keluarganya, 

dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Tunjangan tetap tidak 

berhubungan dengan kehadiran atau prestasi karyawan, sebagai 

contoh: tunjangan istri/anak, tunjangan perumahan,dan lain-lain. 

 

 

                                                             
19

 Ida Nuraini. Pengantar Ekonomi Mikro, ( Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 
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c. Tunjangan Tidak Tetap 

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan 

secara tidak tetap dan dibayarkan tidak bersamaan dengan upah pokok. 

Umumnya tunjangan ini berhubungan dengan kehadiran, misalnya 

tunjangan transportasi atau makan. Sehingga jika karyawan tidak hadir 

ke kantor, ia tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
20

 

3. Indikator Upah 

Adapun Indikator Sistem Pengupahan terdidri dari: 

a. Menurut Lamanya Kerja 

Sistem upah menurut lamanaya kerja juga disebut sebagai upah 

berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu 

anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja 

adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap 

karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal 

ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang berbeda, serta 

pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 

Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja 

yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih 

lambat atau lebih rendah. 

b. Menurut Lamanya Dinas 

Upah yang dipertimbangkan lamanya dinas ini didasarkan pada 

masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini 
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bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan.  

Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin 

meningkat pada pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam 

menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran 

pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja 

seoarang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Halini 

mungkin selama bekerja pada perusahaan, karyawan tersebut acuh tak 

acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut 

usia,sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam 

perusahaan produktivitas kerjanya rendah. 

c.  Menurut Kebutuhan 

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya 

kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasarkan 

pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan 

keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat 

mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar. 

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan sesorang sangat relatif dan 

bevariasi dan kemampaun perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah 

minimpun belum tentu dapat menjamin meningkatnya produktivitas 

karyawan. 

d. Menurut Banyaknya Produk  

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan masing-masing 

karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada 
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kaeyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

Selain itu indikator upah Menurut kebijakan pengupahan yang 

dilakukan oleh pemerintah guna melindungi pekerja/buruh sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi: 

a. Upah minimum 

b. Upah kerja lembur 

c.  Upah tidak masuk kerja 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaan 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah 

g. Denda dan potongan upah.
21

 

4. Upah dalam Islam 

a. Pengertian Upah dalam Islam 

Dalam persfektif Fiqih Muamalah al-ijarah. Secara etimologi 

al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-Iwadh/penggantian, 

dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-

Ajru/upah. Menurut Rachmat Safi’I ijarah secara bahasa adalah: بيع

  .(menjual manfaat)المنفعة
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Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda 

pendapatnya antara lain: 

1) Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau 

transaksi terhadap suatu manfaat dengan jalan memberi pengganti. 

2) Menurut Ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau  

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat 

mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan 

tertentu. 

3) Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat 

diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan 

imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al-Ain, seperti sewa 

menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek 

transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-

Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. 

Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut 

al-Ijarah. 
22

 

Masyarakat akan berkembang dengan lebih pesat bila terdapat 

suatu sistem perangsang dengan memberikan imbalan besar kepada 

orang-orang yang rajin bekerja. Namun, hal tersebut tidak berlaku 

untuk masyarakat islam. Agama Islam tidak menonjolkan perangsang 
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kebendaan, karena segala imbalan fisik dipandang sebagai sarana atau 

upaya bukan suatu tujuan. 
23

 

Ijarah  adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi 

sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. 

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.Ijarah 

dapat juga diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. 

Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease 

contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan 

peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun 

barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-

lain.kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya 

yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.
24
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah 

imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan 

oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan 

dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan 

pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak. Sementara itu, pihak-pihak yang 

dapat menentukan upah adalah sebagai berikut: 

1) Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam 

menentukannya. 

2) Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam 

menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat 

kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk 

melakukannya 

3) Negara, namun disyaratkan bahwa dalam interverensinya negara 

tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemelik 

usahan.apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki 

kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya  tanpa 

adanya unsur paksaan. 

Pada dasarnya ilmu ekonomi Islam merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang berupaya memandang ,meninjau,meneliti yang 

opada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, dan cara-cara Islam 

tersebut didasarkan atas ajaran agama Islam. Islam memeiliki tujuan-

tujuan syariah serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan 
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tersebut.tujuan tersebut selain mengajuh pada kepentingan manusia 

untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga 

memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan 

sosio ekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara 

kepuasan materi dan ruhani.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam 

adalah ilmu yang memepelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat 

dalam perspektip nilai-nilai Islam untuk membantu merealisasikan 

kesejahteraah manusia melalui alokasi dan ditribusi sumber daya yang 

langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan 

manusia. Dengan demikian,ekonomi Islam dapat diartikan sebagai 

ilmu ekonomi yang di landasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu al-

Qur’an, as-sunnah sebagi sumber utama sedangkan ijma’ dan kias 

merupakan pelengkap untuk memahi al-Qur’an dan as-sunnah.
25

 

b. Rukun dan Syarat  

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan 

qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut 

Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu: 

1) Dua orang yang berakad. 

2) Sighat (ijab dan kabul). 

3) Sewa atau imbalan. 

4) Manfaat.
26
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Syarat Sahnya 

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah 

(ahmad Azhar Basyir, 1993:192): 

1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah 

atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan atau 

pun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut 

ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja. 

2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. 

Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara 

mengadakan pembatasan waktu atau jenispekerjaan yang di 

lakukan. 

3) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, 

termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.
27

 

4) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 

Syafiiyah dan Hanabalah disyariatkan telah balig dan berakal. Oleh 

sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti 

anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang 

berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak 

yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarh, hanya 

pengesahannya perlu persetujuan walinya. 

                                                             
27

 Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2014), h.165. 



 

 

32 

5) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan 

akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa 

melakukan akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah Q.S. An-Nisa:29, yang artinya: Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu 

dengan cara yang batil kecuali melalui suatu perniagaan yang 

berlaku suka sama suka.
28

 

c. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 

1) Q. S Ath-Thalaq :6 disebutkan: 

                 

                       

                    

                 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 

kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah di anatara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.
29
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2)  Q. S Al-Baqarah:233 disebutkan: 

                          

                          

Artinya: … Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan.

30
 (Q.S Al-Baqarah:233) 

 

3) Q. S An-Nahl:97 disebutkan: 

                       

                    

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti 
akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan.

31
 

 

4) Ijma’ 

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam 

bentuk upah-mengupah merupakan bentuk mualah yang 

dibenarkan.
32

 Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat 

bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang 

ulama pun yaang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun 

ada bebrapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan 

tetapi hal itu tidak dianggap.
33
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5) Dasar Hukum Undang Undang 

Undang-undang no 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 

tentang ketenagakerjaan,” upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.
34

 Dalam undang-

undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) “menyebutkan setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 1602 KUHPperdata “majikan diwajibkan membayar 

kepada buruh upahnya pada waktu yang telah di tentukan”.
35

 

Demikian halnya dengan hak-hak lain yang sepenuhnya diserahkan 

kepada majikan, karena masalah perburuhan ini  merupakan 

masalah keperdataan. Jika hubungan antara majikan dengan buruh 

ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan 

majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk mencapai keadilan 

sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak 

yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah.
36
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C. Buruh 

1. Pengertian Buruh 

Pandangan konvensional, memandang buruh sebagai faktor 

produksi. Ketenaga kerjaan merupakan variabel yang krusial dalam 

pembahasan ekonomi baik dalam tinjauan makro maupun mikro. Pada 

tataran makro ekonomi, ketenaga kerjaan merupakan salah satu indikator 

yang dilihat bagaimana capainnya, misalnya berapa kesempatan kerja yang 

tercipta dalam suatu perekonomian, berapa angka pengangguran, 

bagaimana penetapan upah dan pengupahan. Sedangkan pada tataran 

mikro tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

penting. Saat ini kaum buruh sering diskesampingkan dalam pembuatan 

kebijakan termasuk dalam kebijakan upah dan sejenisnya, karena buruh 

masih dianggap sebagai komunitas lemah pendidikan dan lemah di segala 

bidang. 

Pada pandangan Islam, buruh tidak di pandang sebagaai pekerja 

yang dipekerjakan oleh sesorang ataupun faktor produksi saja. Namun 

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, 

keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Karenanya, harus diatur 

agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan 

mendapatkan bagiannya secara benar. Dalam tinjauan ekonomi Islam 

paling dasar yaitu tentang pentingnya input tenaga kerja sebagai faktor 

produksi, hak dan kewajiban tenaga kerja, permintaan dan penawaran 

tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan penetapan upah.  
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UU No. 22 Tahun 1957 (tentang penyelesaian perselisihan 

perburuhan)  mendefenisikan buruh adalah mereka yang bekerja pada 

majikan dan menerima upah. Menurut ILO, buruh adalah seseorang yang 

bekerja pada orang lain atau badan hukum yang mendapatkan upah 

sebagai imbalan atas jerih payahnya mengerjakan pekerjaan yang dibeban 

kan padanya, semua orang memiliki alat produksi dan bekerja pada 

pemilik alat produksi maka bisa disebut buruh. 

Pada pandangan Marx, buruh itu terasing (teralienasi) dalam 

beberapa hal, pertama, buruh teralienasi dari aktivitas kerjanya. Idealnya 

orang bekerja bukan hanya untuk memenuhi keinginannya, melainkan 

juga untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kenyataannya, 

buruh tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan potensinya. 

Keduan, buruh hanya menunaikan tugas, kewajiban dan perintah dari 

pemilik modal, buruh teralienasikan dari produk yang dihasilkan. Ketiga, 

buruh teralienasidari buruh lainnya. Buruh dituntut untuk berkompetensi 

dengan buruh lain untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka 

demi mengejar kesejahteraan yang lebih besar.  

Menurut Abu Sulaiman buruh bukan faktor pengeluaran, karena 

buruh ada untuk memanfaatkan. Dengan meletakkan buruh sebagai faktor 

pengeluaran maka manusia akan tunduk pada manusia lainnya. Meskipun 

dalam Oslam hubungan industrial buruh dan majikan memiliki kedudukan 

yang sama dan berlaku seperti persaudaraan, namun karena buruh sering 

berada pada posisi yang lemah, sehingga Islam melalui pemerintah atau 
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Negara berhak campur tangan dan menghentikan peristiwa yang dapat 

merugikan salah satu pihak, seperti pemberian upah yang terlalu tinggi 

ataupun terlalu rendah. 

Negara wajib memberikan perlindungan kepada pekerja khususnya 

dalam hal financial. Islam telah menggariskan bahwa negara bertanggung 

jawab atas penghidupan kaum fakir miskin termasuk 8 ashnaf yang berhak 

memperoleh dana zakat. Hal  ini ditekankan dalam (QS. Al-Israa:31) 

                          

         

Artinya:  Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan 

kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang 

besar.
37

 

2. Peran Buruh 

Buruh mempunyai peran yang penting dalam rangka pembangunan 

nasiaonal tidak hanya dari segi pembangunan ekonomi namun juga dalam 

hal mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Perlu adanya 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas buruh, dan 

peningkatan perlindungan hak buruh. Secara yuridis-normatif jaminan 

perlindungan hak-hak buruh telah diatur dalam peraturan perundang-
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undangan baik ditingkat konstitusi, undang-undang maupun peraturan 

pelaksanaan.
38

 

a.  Peran Buruh Perempuan 

Ajaran agama Islam, dalam memandang perempuan yang 

bekerja hukumnya mubah asal mendapatkan izin dari suami. Salah satu 

pekerjaan seorang perempuan atau wanita diluar rumah adalah bekerja 

sebagai buruh Marx mengatakan bahwa penetuan nilai dari pekerjaan 

berakibat bahwa produksi komoditas bergantung pada kaum buruh. 

Sesungguhnya itu merupakan beban berat yang terus menimpa kaum 

buruh ketika kuatan produksi tidak dimiliki maka ( nilai tambah) dicuri 

tanpa bekerja keras.  

Secara umum perempuan/wanita memiliki tiga fungsi utama 

yang sangat berkaitan dengan kedudukan dan peran wanita yaitu fungsi 

reproduksi, fungsi sosialisasi dan fungsi produksi. Fungsi reproduksi 

selalu dihubungkan dengan hak dan kewajiban sekali gus sebagai 

simbol kelebihan dan kelemahan wanita. Fungsi sosialisasi berkaitan 

erat dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan 

anak-anaknya. Fungsi produksi dengan fungsi ekonomis wanita sejalan 

dengan perkembangan jaman peningkatan kesempatan dan pendidikan 

wanita tidak saja berperan ekonomis secara tidak langsung dapat 

menerima hasil baik berupa uang ataupan barang sebagai imbalan atas 

apa yang mereka kerjakan. 
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Perempuan dalam Islam yang bekerja di perbolehkan, untuk 

membantu meningkatkan tambahan ekonomi. Perempuan berhak 

bekerja dan mendapatkan ganjaran dari yang setimpal dengan apa yang 

mereka kerjakan. Seperti firman Allah QS. An-Nisa:32 

                           

                         

             

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah 

Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang 

lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian 

dari yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah 

sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.   
 

Pada ayat diatas Allah telah menjelaskan bahwa, Allah 

melarang setiap umatnya untuk iri terhadap sesama umat-Nya karena 

Allah menganugrahkan kepada setiap orang dan setiap jenis apa yang 

terbaik untuknya guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup 

ini. Karena, itu jangan berangan-angan memperoleh sesuatu yang 

mustahil, atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki. 

Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai 

dengan ketetapan Allah dan usahanya, dan bagi para wanita (pun) ada 

bahagian dari apa  yang mereka usahakan, itu juga sesuai dengan 

ketetapan Allah dan usaha mereka. Pada ayat di atas tersebut juga 

Allah telah menegaskan, dan mohonlah kepada Allah apa yang kamu 
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inginkan, kiranya Yang Maha Kuasa itu menganugrahkan sebagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu, termasuk harapan dan keinginan kamu, demikian juga angan-

angan dan iri hati kamu. 

 Namun potensi perempuan dalam membuat pendapatan sendiri 

juga jauh lebih rendah. Pada umumnya, para wanita yang ada dalam 

masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. 

Upah buruh wanita biasanya lebih rendah meskipun porsi dan jam 

kerjanya sama, wanita juga sulit mendapat kerja dengan upah yang 

tinggi. Dimana banyak dari wanita khususnya dari keluarga miskin, 

wanita terpaksa bekerja sebagai buruh di sektor tertentu.
39

 

Banyak wanita yang bekerja menjadi buruh, misalnya saja 

diperkebunan, pertanian, yang belum menerapkan regulasi dan 

ketentuan upah minimum atau berbagai peraturan perburuhn yang 

mengharuskan pihak majikan menyediakan tunjangan sosial serta 

fasilitas keselamatan kerja yang memadai kepada para pekerja. Maka 

akan membicarakan hak asasi dan nasib kaum buruh perempuan dapat 

diletakkan dalam dua kerangka persfektif yakni bersifat kondisional 

dan struktural. 

Dalam situasi ekonomi yang mengembangkan sistem upah, 

proses produksi dan distribusi barang lebih banyak membutuhkan uang 

tunai. Situasi ini semakin memojokkan kaum wanita, meskipun wanita 
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bekerja di pabrik atau sektor lainnya dengan sistem upah, mereka 

menerima upah yang lebih rendah di banding kaum pria. Bahkan 

sebagian dari mereka diterima kerja karena pertimbangan dapat di 

upah dengan jumlah lebih rendah daripada pria, sehingga terkadang 

kaum pria lebih diuntungkan dengan sistem upah ini.
40

 

 

D. Ekonomi Keluarga 

1. Pengertian Ekonomi  

Ekonomi  adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan 

yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau 

kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, negara dalam memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas.
41

 

Ekonomi juga didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-

usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana 

pula mempergunakan pendapatan tersebut.
42

 

Menurut (KBBI, 1996:958), istilah ekonomi sendiri berasal dari 

kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan 

“nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah segala sesuatu 
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yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, antara lain sandang, 

pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan 

kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan. 

Menurut setiawan (2011:4), terdapat kebutuhan-kebutuhan 

manusia menurut intensitasnya meliputi, kebutuhan menurut intensitas 

artinya kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kepentingan. Kebutuhan 

menurut intensitas terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan skunder, dan 

kebutuhan  tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Kebutuhan primer 

Kata primer berasal dari kata primus, yang artinya pertama. 

Jadi, kebutuhan primer dapat diartikan sebagai kelompok kebutuhan 

utama atau kebutuhan pokok  yang pertama harus dipenuhi untuk 

mempertahankan hidup. 

Secara umum, kebutuhan primer berupa pangan (makan), 

sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal/ rumah). Tanpa 

makanan, pakaian, dan rumah maka manusia tidak dapat hidup karena 

dapat mati kelaparan, kedinginan, dan kepanasan.
43

 

b. Kebutuhan sekunder 

Kata sekunder berasal dari kata scundus, yang artinya kedua. 

Kebutuhan sekunder dapat diartikan sebagai kebutuhan kedua yang 

harus dipenuhi, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan 
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sekunder dapat berupa meja, tas, sisir, kursi, lemari, sepatu, buku, kaos 

kaki, pensil, tempat tidur. Kebutuhan sekunder ini perlu dipenuhi 

dalam rangka mengaktualisasikandiri sebagai mahkluk sosial yang 

berbudaya. 

c. Kebutuhan tersier 

Kata tersier berasal dari kata ter-tius, yang artinya ketiga. 

Kebutuhan tersier dapat diartikan sebagai kebutuhan ketiga untuk 

dipenuhi, setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan 

tersier juga disebut sebagai kebutuhan mewah atau lux. 

Kebutuhan tersier umumnya hanya dipenuhi oleh orang dengan 

penghasilan dan dilakukan untuk meningkatkan prestise atau kebanggaan 

dimata masyarakat. Contoh kebutuhan tersier dapatberupa tas mewah, 

rumah mewah, pakaian mewah, mobil mewah, dankapal pesiar mewah.
44

 

2. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak 

dan anggota keluarga lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga 

adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan suatu tempat yang 

ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk 

berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta 

melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah 

lanjut usia. 
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Pembagian tugas dan kerja dalam hal ini adalah termasuk dalam 

penataan ekonomi keluarga baik sebagai peternak, petani, ataupun 

pedagang lainnya. Jadi ekonomi keluarga adalah ekonomi yang 

dikembangkan dan diusahakan oleh suatu keluarga dengan upaya 

menumbuhkan minat danmotifasi dibidang usaha dan tenaga terampil.
45
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem 

Pengupahan Buruh  perawatan kebun sawit PT Hutapea desa Sungaikorang 

Kec.Hutaraja tinggi Sumatera Utara  dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi 

keluarga menurut Ekonomi Syariah maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Sistem pengupahan Buruh, upah buruh laki-laki untuk kerja setengah hari 

mendapat upah  Rp. 35.000,- sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 

70.000,-. Sedangkan upah buruh perempuan Rp. 30.000,- dengan waktu 

kerja setengah hari. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,-. Dalam 

pekerjaan yang sama dan waktu yang sama juga. Namun upah laki-laki 

lebih banyak karena dihitung untuk uang makan dan rokok dan upah yang 

diberikan pada buruh masih kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarganya. 

2. Menurut tinjauan ekonomi Syariah upah yang diberikan pihak PT kepada 

buruh perawatan kebun sawit  belum dilaksanakan secara adil. Adapun 

tujuan laki-laki dan perempuan bekerja adalah  untuk memenuhi 

kebutuhan perekonomian keluarga, di PT tersebut adanya rasa kurang adil 

karena ada sebagian buruh mengatakan bahwa upah yang mereka dapatkan 

tersebut sering tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. 

Terutama bagi para buruh yang memiliki lebih dari 3 orang anak 

dikarenakan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sekarang 
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ini semakin mahal dan harus membiayai pendidikan sekolah anak, itu yang 

membuat upah yang didapat para buruh itu tidak mencukupi. Sedangkan 

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 untuk melakukan 

perniagaan dengan suka sama suka dan tidak boleh memakan harta 

manusia dengan jalan yang batil. Kemudian pihak PT belum melaksanakan 

pembayaran upah tepat pada waktunya. Hal ini terjadi karena pihak PT 

kurang peduli dengan tanggung jawabnya untuk memberikan upah kepada 

buruh perawatan kebun tepat pada waktunya. Sedangkan Nabi SAW dalam 

haditsnya memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering 

keringatnya 

 

B. Saran 

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian 

kerjasama antara pihak PT dengan buruh perawatan kebun yang terjadi di PT. 

Hutapea , maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada pihak PT hendaknya memperhatikan lagi hak-hak buruh 

perawatan kebun, untuk itu diharapkan kepada pihak PT dalam pemberian 

upah hendaklah adil dan tepat pada waktunya dan upah yang diberikan 

tersebut juga sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh, serta 

memberikan manfaat antara kedua belah pihak. 

2. Kepada pihak PT dan buruh perawatan kebun dalam melaksanakan 

kerjasama tersebut hendaklah sesuai dengan Syari’at Islam atau Ekonomi 

Islam. 
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DAFTAR ANGKET 

 

PERBANDINGAN UPAH BURUH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

BAGIAN PERAWATAN TANAMAN SAWIT DI PT. HUTAPEA 

DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM 

 

A. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Angket ini hanya unutk penelitian saja, jawaban yang bapak/ibu berikan 

tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang ibu/bapak lakukan.  

2. Berikan tanda ( X ) atau silang pada pilihan A,B yang sesuai dengan 

keinginan bapak/ibu. 

3. Terima kasih kepada bapak/ibu telah bekerja sama, semoga Allah 

membalas kebaikan bapak/ibu. Amin 

B. Data Responden 

Nama  :  

Umur   :  

Jenis Kelamin : 

C. Angket  

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi buruh di PT Hutapea? 

a. < 1 tahun 

b. 1-2 tahun 

c. > 2 tahun 

2. Apakah menurut bapak/ibu upah yang akan diterima dijelaskan diawal? 

a. Ia 

b. Kadang 

c. Tidak 

3. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan 

yang dikerjakan? 

a. Ia 

b. Kadang 

c. Tidak 



 

 

4. Apakah menurut bapak/ ibuk adanya perbedaan upah antara laki-

laki/perempuan? 

a. Ada 

b. Kadang 

c. Tidak 

5. Apakah menurut bapak/ibuk pekerjaan yang dilakukan di PT Hutapea 

sama? 

a. Ia 

b. Kadang 

c. Tidak 

6. Apakah jika bapak/ibu tidak datang adanya pengurangan upah? 

a. Ada 

b. Kurang tau 

c. Tidak 

7. Bagaimana sistem upah buruh perawatan perawatan kebunnya diterima? 

a. Perhari 

b. Berdasarkan hasil yang dikerjakan 

8. Apakah upah yang bapak/ibu terima sama setiap hari? 

a. Ia 

b. Kadang 

c. Tidak 

9. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan dapat membayar jaminan 

kesehatan? 

a. Bisa 

b. Kurang 

c. Tidak 

10. Apakah upah yang diberikan dapat membayar jaminan kesehatan? 

a. Bisa 

b. Kurang 

c. Tidak 

 



 

 

11. Apakah upah yang diberikan dapat disimpan? 

a. Bisa 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

12. Apakah upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga? 

a. Bisa 

b. Kurang 

c. Tidak 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pemilik Lahan 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Hutapea Desa Sungaikorang 

Kec.Hutaraja Tinggi Sumatera Utara? 

2. Bagaimana sistem pengupahan buruh bagian perawatan kebun sawit di 

PT.Hutapea? 

3. Bagaimana pembayaran upah yang diberikan kepada buruh? 

4. Berapa upah yang diberikan kepada para buruh? 

5. Apasaja keawajiban pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para buruh? 

6. Apakah upah yang diberikan sudah memenuhi standar untuk pemenuhan 

kebutuhan? 

7. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus? 

8. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan? 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis  melaksanakan magang selama 2 (dua 

bulan) di BPR Sarimadu Ujung Batu Rokan. Selain itu penulis juga melaksanakan 

KKN di Desa Masda Makmur Kab. Rokan Hulu selama 45 Hari. Atas berkat dan 

rahmat Allah Subhanahu WaTa’ala serta do’a dan dukungan dari orang-orang 

tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem 

Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. 

Hutaraja Tinggi Sumatera Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga 

Menurut Ekonomi Syariah”. di bawah bimbingan langsung Bapak Ahmad 

Hamdalah, ME. Sy. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum 

pada tanggal 06 Januari  2020, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak 

menyandang gelar Sarjana Ekonomi. 

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Yakin Usaha Sampai. 

 


