
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberi petunjuk mengenai bagaimana cara kita dalam

menjalankan kehidupan yang baik dan benar agar manusia dapat mencapai

kebahagiaan yang didambakannya, baik itu untuk tujuan dunia maupun

akhirat.Banyak orang yang terkadang lupa akan akhirat mereka hanya

mementingkan duniawi saja tanpa ada pertimbangan apapun mereka rela

menjadi budak dunia yang penuh dengan janji-janji, dan itu semua dijanjikan

oleh uang.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka

ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut

untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada

orang lain sehingga bisa menerima hasil dari pekerjaan tersebut yang

dinamakan upah.

Upah adalah pemberian atas suatu jasa (manfaat) yang diduga akan

terwujud, seperti pemberian upah kepada seorang keryawan yang bekerja

untuk kemajuan perusahaannya. Pemberian upah tidak didasarkan kepada

banyaknya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja, tetapi

didasarkan atas suatu keberhasilan (prestasi) yang dicapai dalam pekerjaan

itu.1

Dalam hubungan kerja dibangun secara kontraktual tertulis maupun

tidak tertulis mengenai berbagai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan,

1 Syafii Jafari, Fiqh Muammalah, (Pekanbaru : Suska Press,2008), h.165.
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jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain-lain, bagi perusahaan yang sudah

maju kontrak kerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama antara

pihak Majikan / Perusahaan dan Tenaga Kerja yang diwakili oleh Pengurus

Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan tidak

selalu berjalan mulus dengan apa yang diperjanjikan termasuk mengenai upah,

maka tidak heran akan muncul Protes dan Demonstrasi bahkan pemogokan

kerja menuntut kenaikan upah atau gaji dan juga penuntutan potongan upah

yang diterima karyawan.

Dasar hukum ijarah dari al-hadist adalah :

ا وْطُعْ: (أُمَلَّسَوَھِیْلَعَھُللَّاْيْلَّصَھِلَّالْلُوْسُرَلَ: قاَلَا قاَمَھُنْعَھُاللََّيَضِرَرْمَعُنُبُْْاِنْْعَوَ
). رواه ابن ماجھ.ھِقِرَعُفَّجِیََّنْاَلَبْقَهُرَجْأُرَیْجِاألَِ

Artinya :Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, Rasullah SAW bersabda,

“Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya

mengering. (HR.Ibnu Majah).2

Hadist ini menerangkan bahwa seseorang agar membayar upah atau

gaji buruh atau karyawan atau pekerja sebelum keringat mengering.Ini semua

merupakan bukti keberpihakan Allah SWT kepada orang-orang lemah agar

mereka dapat menerima hak-hak mereka sepenuh dari orang-orang yang

“Kuat”.Disamping itu, juga merupakan amanat yang oleh Allah SWT

diperintahkan untuk disampaikan kepada yang berhak.3

2Muhammad bin isma’il al-kahlani, subul as-salam, juz 3, maktabah mushthafa al-babiy
al-halabiy,mesir, cet. IV, 1960, hal. 81.

3Robbani Advertising, Taudhih AL-Ahkam min Bulughu Al-Maram, Pustaka Azzam.
Jakarta Selatan 2006.hal. 72-75.
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Dalam peraturan pemerintahan upah adalah suatu penerimaan sebagai

imbalan dari perusahaan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa

yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-

undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara perusahaan

dengan karyawan sendiri maupun keluarganya.

Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.Didalam bekerja

jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya seminggu sekali atau

selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu

kurang dari satu minggu. Apabila upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu

tertentu, maka pembayaran upah harus dibayarkan sesuai dengan hasil

pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Salah satu masalah yang langsung menyentuh kaum buruh atau

karyawanadalah rendahnya atau keterlambatan penerimaan pendapatan (Gaji)

yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta

tanggungannya.Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat,

sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak

protes kaum buruh.jika seorang pimpinan Merasa puas atas pekerjaan yang

dilakukan oleh karyawan, maka seorang pimpinan berkewajiban memenuhi

tuntutan upah terhadap kerja karyawan.  Gaji atau upah adalah salah satu hak

karyawan yang harus dipertahankan sebagai kelangsungan hidup bagi
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mereka.4Bila gaji diberikan secara benar, maka para karyawan akan lebih

terpuaskan.

Adapun yang diakukan PT. Prioritas dalam menerapkan kebijakan

terhadap denda dan potongan upah karyawan untuk mengatasi kurangnya

semangat kerja yang timbul akibat kelalaian karyawan, untuk melakukan hal-

hal yang berkaitan dengan denda dan potongan upah karyawan, maka PT.

Prioritas butuh suatu kebijakan dimana tiap karyawan dikenakan denda dan

potongan upah apabila karyawan melakukan kelalaian dan kesalahan dalam

bekerja.

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan itu sendiri adalah

serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yangbersangkutan dari suatu keputusan

tersendiri.Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan

sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.kebijakan secara umum

dapat diartikan sebagai kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang

meliputi keseluruhan publik.

Menurut peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang

keternagakerjaan dengan aturan-aturan menurut pasal 21 dan 22 tentang denda

dan potongan upah meliputi:

1. Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung

maupun tidak langsung tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan

4 Indonesia Legal Center Publishing, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan
Pesangon (Jakarta , 2006).h. 3.
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pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda

tersebut.

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

hukum.

3. Potongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan

bilamana ada surat kuasa dari buruh.

4. Setiap surat kuasa dapat ditarik kembali pada setiap saat.5

Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang diupayakan kearah

stabilitas, tentu seorang karyawan ingin stabil dalam menerima hasil atau upah

sesuai dengan hasil kerjanya dengan potongan upah yang tidak begitu

merugikan karyawan.Dengan perkerjaan yang sesuai dibidang masing-masing

harusnya perusahaanbisa memberikan upah yang layak bagi karyawan dengan

denda dan potongan upah yang sedikit serta bisa memberikan motivasi kepada

para karyawan dalam pekerjaanya.

Dari uraian diatas tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ KEBIJAKANPT. PRIORITAS

CABANG SIAK SRI INDRAPURA TERHADAP DENDA DAN

POTONGAN UPAH KARYAWAN DITINJAU DARI

ASPEKEKONOMI ISLAM”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan  yang akan

dibahas maka penulis membatasi pembahasan tentang:

5Indonesia Legal Center Publishing, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan
Pesangon (Jakarta , 2006).h. 51
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1. Kebijakan PT. Prioritas terhadap denda dan potongan upah karyawan.

2. Peraturan tentang jam kerja karyawan di PT. Prioritas.

3. Hubungan ekonomi Islam terhadap denda dan potongan upah bagi

karyawan.

C. Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang ditelah ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana kebijakan PT. Prioritas Siak Sri Indrapura terhadap denda

dan potongan upah karyawan?

2. Bagaimana sistem pengupahan jam kerja karyawan?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kebijakan Prioritas atas

denda dan potongan upah karyawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai melalui penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Prioritas dalam

menetapkan denda dan potongan upah karyawan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah bagi karyawan yang

mendapatkan denda dan potongan upah karyawan.

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam dalam menerapkan denda

dan potongan upah karyawan.
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2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sarana informasi bagi karyawan agar mengetahui kelalaiannya

dalam bekerja.

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam

terhadap denda dan potongan upah karyawan di PT. Prioritas di Siak

Sri Indrapura.

3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang juga

tertarik melakukan penelitian dalam objek penelitian yang terkait.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu bertujuan mencari

atau merumuskan masalah-masalah dari satu fenomena, serta berusaha

memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari

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

masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung

dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Oleh karena itu penelitian ini

dimaksudkan untuk mendeskripsikan denda dan potongan upah terhadap

karyawan di prioritas cabang siak sri indrapura.

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Prioritas cabang Siak Sri

Indrapura yang berada di jl. Sutomo I Siak Sri Indrapura.
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2. Subjek dan Objek

a. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan pimpinan PT.

Prioritas siak sri indrapura.

b. Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan denda dan potongan upah

karyawan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan PT. Prioritas dan

karyawanyang berjumlah 54 orang, mengingat jumlahnya cukup besar,

maka penulis mengambil sampel 50% dengan teknik random sampling

yaitu 27orang karyawan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan dan karyawan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik berupa

bahan bacaan maupun data angka yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi adalah metode mengumpulakan data yang dilakukan melalui

pengamatan langsung dari lapangan.

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses

Tanya jawab.

c. Angket yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada

karyawanrnya yang dapat memberikan jawaban yang penulis

butuhkan.
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d. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannuya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang akan disajikan, maka penulis

menggunakan metode secara deskriptif yaitu setelah semua data berhasil

penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematika

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat difahami secara jelas

kesimpulan akhirnya. Metode deskriptif ini adalah metode yang

menganalisa data yang menggambarkan situasi, kondisi, dan juga

membahas data-data dan informasi jika penulis temukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mudah dipahami, penulis memaparkan pembahasan penelitian

kedalam 5 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah,rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Sejarah singkat PT. Prioritas Cabang Siak Sri Indrapura,

aktivitas dan cara kerja karyawan PT. Prioritas cabang Siak Sri

Indrapura, struktur organisasi PT. Prioritas Siak Sri Indrapura

dan sistem pengupahan karyawan.
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BAB III : LANDASAN TEORITIS

Pada Bab ini menguraikan tentang Pengertian upah dan bentuk-

bentuk upah, sumber hukum dan penetapan pengupahan dan

bentuk-bentuk pelanggaran serta denda dan potongan upah

karyawan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang membahas tentang sistem jam kerjadan

waktu istirahat karyawan, kebijakan PT. Prioritas terhadap

denda dan potongan upah karyawan, dan bagaimana tinjauan

Ekonomi Islam terhadap kebijakan denda dan potongan upah

karyawan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.


