
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk kepentingan 

pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rezeki dan 

mendapatkan sesuatu yang dicarinya ia mendapat manfaat dari orang lain dan 

sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rezeki atau 

nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang 

benar dan halal, salah satu diantaranya ialah bekerja menyuguhkan kepandaian 

dan tenaga, menjadi seorang karyawan, atau buruh kepada yang memerlukan 

manakala tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rezeki yang 

halal dapat diperoleh berupa barang dan dapat berupa upah yang mana 

penerimaanya bisa dapat berbentuk nominal minimum upah nyata, upah biaya 

hidup, dan upah wajar. Tingkat upah yang tinggi sangat berpengaruh sekali 

terhadap kerja yang dilaksanakan oleh pekerja tentunya sesuai dengan pekerjaan 

yang telah diemban oleh si pekerja.(Haryono, 2008: 67)  

Dewan Penelitian Perupahan Nasional (DPPN) memberikan pengertian : 

upah yaitu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima 

kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi manusia dan produksi 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan  menurut suatu persetujuan undang-

undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi 
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kerja dan penerima kerja (Universitas Islam Negeri Indonesia Yogyakarta, 2008: 

419). 

Tenaga kerja muncul karena adanya hubungan antara pemberi kerja dan 

orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses 

produksi. Pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenaga kerjaan, Pasal 1 ayat (3) pekerja atu buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk lain. 

Dalam hubungan kerja dibangun dengan perjanjian kerja, tertulis maupun 

tidak tertulis mengenai berbagi hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan,jam 

kerja, hasil pekerjaan, upah, dan lain-lain. Bagi industri perkebunan 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, oleh sebab itu upah yang seharusnya di bayar apabila sudah waktunya maka 

berikanlah. Hal ini sesui dengan hadist Nabi SAW.  

             
Maksud hadits diatas apabila kita memberikan upah kepada pekerja 

janganlah kita menunda-nunda pembayarannya. Dalam sebuah hadist yang 
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diriwayatkan oleh Abudar Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said Nabi 

Muhammad S.A.W bersabda : 

 

 Dari penjelasan hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran 

upah haruslah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara mu’jir dan 

musta’jir dan berikanlah upah yang setimpal dengan atas apa yang telah di 

kerjakanya  pada saat selesainya pekerjaan yang telah mereka sepakati.  

Di samping itu, upah juga bisa berbeda-beda sesuai dengan ketentuan 

perusaan bagi majikan, bagi karyawan, dan bagi karyawan sendiri mnurut 

G.Reynold yang dikutip oleh Imam Soepomo “ Bagi majikan upah itu adalah 

biaya produksi yang harus ditekan serendah- rendahnya  agar harga barangnya 

nanti tidak terlalu tinggi atau keuntunganya adalah obyek yang jadi perhatiannya 

untuk dirundingkan dengan majikan agar dinaikan. Bagi karyawan adalah jumlah 

uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang 

kebutuhan hidup  yang ia dapat beli dari upah itu. (Zainal Asikin, 2006: 87) 

Dari pengertian upah bagi majikan sebagaimana dikemukakan G.Reynold 

diatas tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang akan diterima oleh 

buruh. Oleh karenanya tingkat upah itu sangat berpengaruh baik itu kecil ataupun 

besar upah yang diberikan oleh perusahaan. 

Konsep islam tentang upah menyatakan bahwa upah tenaga kerja atau 

buruh didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja pengusaha akan 
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menambah pekerjanya sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal 

sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Dengan cara ini, maka upah dapat 

ditentukan secara transparan, seksama, adil dan tidak menindas pihak manapun 

setiap pihak mendapat bagian yang sah dari hasil usahanya, tanpa menzalimi 

pihak yang lain. Islam selalu memotivasi untuk memberikan penjelasan dan 

persetujuan besaran upah dari kedua belah pihak. Maksudnya komponen biaya 

hidup dalam upah tidak semata-mata pruduktivitas kerja, memang masalah 

tersendiri jika majikan menganggap  tenaga kerja sebagai mesin.akan tetapi, 

dengan perimbangan surplus value dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima. 

Dalam konteks inilah islam bisa menerima kehadiran tingkat upah yang sesuai 

dengan ketentuan islam. 

Disini islam memberikan solusi atau pencerahan, didalam islam tingkatan 

upah yang layak bukanlah semata-mata konsensi buruh-majikan, tetapi merupakan 

hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara perusaah harus 

memberikan upah yang sesuai yang bisa menutupi keperluan dasar hidup yang 

meliputi makanan,pakaian,tempat tinggal, dan sebagainya. 

Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Baru Lampung 

Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. Pemberian upah yang dilakukan  oleh PT. 

Tunas Baru Lampung Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, yakni berupa gaji Pokok, 

insentif, THR, rumah dinas, tunjangan kesehatan dan premi, sedangkan kinerja 

yang dihasilkan yakni dapat dipengaruhi oleh pemberian tingkat upah yang 

dilakukan kepada karyawan.  
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Untuk tetap menjaga eksistensinya PT. Tunas Baru Lampung Kec. 

Banyuasin I Kab.Banyuasin harus meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan 

cara memberikan tingkat upah yang adil dan wajar dan merata sesuai dengan 

jabatan yang di berikan oleh perusahaan.  

Karena konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi 

dalam setiap praktek yang pernah terjadi di kekhalifahan islam Al-,Qur’an 

menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 :  

ا الذ ي ء ا اك ا ه يا ي ي اا تعد ل   اتق ءا ق  ع ك س ا يجر  دا ء باالقسط   ي ه ش ا اق

ا تع  ا ه خبير ب  

Maksud ayat diatas adalah kita sebagai orang yang beriman hendaklah 

menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kita terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sesungguhnya berlaku adil itu 

membuat kita lebih dekat dengan takwa. 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT UPAH TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(STUDI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.TUNAS BARU 

LAMPUNG KEC. BANYUASIN I KAB. BANYUASIN)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Dengan gambaran latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Secara sistematis, 

rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan                              

di Perkebunan Kelapa Sawit  PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin ? 

b. Bagaimana  hubungan tingkat upah terhadap kinerja karyawan di 

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung (TBL) Kec.Banyuasin I 

Kab. Banyuasin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin. 

2. Untuk mengetahui hubungan tingkat upah terhadap kinerja karyawan di 

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin  Kab.Banyuasin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh 

perkuliahan pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN Raden 
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Fatah Palembang.Juga menambah pengetahuan tentang bagaimana 

mengimplementasikan kosep upah menurut Ekonomi Islam,  

1.4.2 Bagi Akademis  

Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran Ekonomi Islam 

Khususnya tentang bagaimana pengaruh tingkat upah yang sesuai dengan 

kinerja karyawan. Di lain itu juga ini dapat menambah wawasan dan 

kepustakaan bagi pihak-pihak berkepentingan. 

1.4. 3 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dan dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya mengenai 

penetapan kenaikan tingkat upah.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan menginginkan hasil produksi yang optimal, hal ini 

menyangkut kesiapan tenaga kerja yang didukung oleh peralatan yang 

memadai juga dengan pemberian upah yang layak. Besar kecilnya upah yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan  jelas sangat berpengaruh pada kinerja 

karyawan itu sendiri,  karena dapat mendorong pekerja untuk meningkatkan 

kinerja yang lebih optimal atau dengan kata lain produktivitasnya tinggi. 

Dengan penetapan upah yang sesuai untuk dapat meningkatkan 

kinerja yang tingka . Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut di 
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atas, maka kerangka pemikiran itu dapat digambarkan dalam suatu model 

sebagai berikut : 

Model Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

Keterangan : 

X : Upah 

Y : Produktivitas kerja 

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang 

dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut. Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dua jenis variabel yaitu 

variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

1. Variabel independen (variabel mengikat) dalam penelitian ini adalah 

tingkat upah. 

2. Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah  Kinerja 

karyawan. 

1.6  Metode Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

TINGKAT 

 UPAH 

     ( X ) 

KINERJA    

Karyawan 

( Y ) 
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Untuk memperjelas hubungan variabel diatas  maka kerangka teori ini 

digunakan untuk mempermudahkan jalan pemikiran terhadap permasalahan 

yang akan dibahas. Adapun variabel  penelitian ini adalah sebagai berikut:  

variabel yang digunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (bebas ) 

dan variabel dependen (terikat) 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah  tingkat upah ( x ) 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.( y ) 

b. Definisi Operasional 

Definisi oprasional merupakan salah satu unsur yang dapat 

memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur sehingga 

peneliti dapat mengetahui hasil penelitian tersebut ( Stiadi, 2009: 26) adapun 

pengukuran secara oprasional menurut Suharnomo dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut. 
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 Tabel I. 1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Variabel Definisi Konsep Dimensi (Cara Ukur)   Alat Ukur  Skala 

Tingkat Upah  Upah adalah segala 

macam bentuk 

penghasilan (carning), 

yang diterima buruh atau 

pegawai (tenaga kerja) 

baik berupa uang ataupun 

barang dalam jangka 

waktu tertentu pada suatu 

kegiatan ekonomi. 

(H.Zainal Asikin, 2008: 

86). 

a. Keadilan internal 

 i. Keadilan internal 

  kenaikan upah 

ii.Keadilan internal 

     insentif 

iii. Keadilan internal 

Upah  

b. Keadilan eksternal 

i.  Keadilan eksternal 

     kenaikan Upah 

ii. Keadila eksternal 

insentif 

iii. Keadilan eksternal 

Upah  

 

 Kuesioner Ordinal 

Kinerja 

Buruh 

Kinerja adalah hasil kerja 

baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang 

dalam 

melaksanakan tugas sesuai 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan waktu 

d. Efektivitas 

e. Kemandirian 

f. Komitmen kerja 

Kuesioner Ordinal  
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tanggung jawab yang 

diberikan. (As’ad,1995) 

 

C.  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan 

pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ada maka disini penulis memberikan suatu batasan terhadap pengelolahan 

data dan penyajian data. Sedangkan data yang disajikan adalah data yang 

di peroleh dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung  

(TBL) Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin  dan segala sesuatu yang ada 

hubungan denganya. 

D. Lokasi Penelitian  

     Penelitian dilaksanakan di Perkebunan Kelapa Sawit  PT. Tunas 

Baru Lampung (TBL) Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. 

  

D.  Populasi dan Sampel 

  Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan objek (satuan-

satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak di 

duga.satuan-satuan atau individu-individu ini disebut unit analisa 

(Djarwanto Ps dan P.Subagyo, 1988: 95). Sedangkan sampel adalah 

sebagian dari populasi yang karakteristiknya berhak diselidiki dan 
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dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlah lebih sedikit 

daripada jumlah populasinya) (Djarwanto Ps dan P.Subagyo, 1988: 95) 

 Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh karyawan pada 

Perkebunan Kelapa Sawit  PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjumlah 1783  orang karyawan.  

Menurut Hasan Iqbal mengatakan untuk menentukan berapa 

minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, maka 

dapat digunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampelnya 

seperti berikut :  

          

dimana : 

n =  ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e =  kelonggaran ketidaktelitian/presisi karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat ditoleransi, 10 % Jika presisi yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah 10% (0,1).(Hasan Iqbal 2002: 61)  

maka jumlah sampel yang akan diteliti dari populasi sebesar 1783 orang 

buruh  adalah : 

                             

Berdasarkan perhitungan dengan mengacu pada pendapat Slovin dalam 

penelitian ini diambil sejumlah minimal 179 responden (pembulatan) 

penelitian, dalam pengambilan sampel diambil secara purposive sampling 
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artinya peneliti  mengambil sampel secara sengaja maksudnya peneliti 

menentukan sendiri sampel yang di ambil oleh peneliti.  

1.7 Sumber Data dan jenis Data 

1.7.1 Sumber Data 

            Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber utamanya 

diperoleh sarana langsung dari obyek penelitian. (Sugiono, 2004: 129)   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh  dari sumber tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiono, 2006: 128) 

1.7.2 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang pada dasarnya dapat 

dihitung dalam hal penulisan ini, data-data yang digunakan berkenaan 

dengan angka-angka mengenai masalah tingkat upah Terhadap Kinerja 

Buruh di Perkebunan Kelapa Sawit  PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin  I Kab.Banyuasin. 

1.8 Teknik Pengumpulan data 

 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Kuesioner 

 Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang 

sifatnya tertutup dan terbuka dengan jawaban disediakan. Cara 
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pengumpulan data dengan mengunakan daftar pertanyaan terhadap objek 

yang diteliti. Responden dapat memberikan jawaban dengan mengisi 

kuesioner tersebut kemudian hasilnya diukur dengan mengunakan skala 

likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. (Sugiyono, 2004: 86).  

2. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-

dokumen berbentuk arsip dan dengan mempelajari catatan-catatan. 

(Abdurahmat, 2006: 112). Dalam hal ini dokumen tersebut dari  

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec.Banyuasin  I Kab. Banyuasin. 

1.9 Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu : analisis kuantitatif  

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat upah terhadap kinerja 

karyawan di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung (TBL) 

Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. 

1.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas menunjukan sejauh mana skor/nilai/ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/pengamatan yang ingin diukur. 

(Sugiono, 2007: 109), dan dalam penelitian ini ingin mengetahui data yang 

valid atau tidak valid dan diuji dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 11.5 dengan taraf signifikasi 10%.Jika r hitung positif dan r hitung > 

r table maka, butir tersebut adalah valid. Sedangkan jika r hitung tidak 

positif  serta r hitung < r table maka butir atau variable tersebut tidak valid. 
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Sedangkan uji reabilitas menunjuk pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument sudah baik (Sangadji Mamang Etta: 162). Reliabilitas  

suatu alat pengukur  (Hasan,2004) adalah derajat keajegan dalam 

mengukur apa saja yang diukurnya.  

Angket dinyatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh angket tersebut  

(Dinul, 2009: 29). Alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, 

dan analisis regresi linier sederhana  

1.9.2 Analisa Korelasi 

Analisis korelasi, yaitu suatu tehnik setatistika yang digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan antara dua variabel (Suharyadi dan 

Purwanto, 2004: 460). Dalam hal ini atara variabel X (tingkat upah) dan 

variabel Y ( Kinerja Buruh) rumus korelasi adalah sebagai berikut: 

      ∑        ∑      ∑   √    ∑     ∑    ]      ∑     ] 
   r = Nilai koefisien Korelasi 

 n = Jumlah data 

 X = Pengaruh Tingkat Upah  

 Y = Kinerja Karyawan 

Koefisien korelasi dapat dinyatakan dengan persamaan :-1≤ r  ≥ + 1, 

artinya 1 
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1. r > 0, jika r bernilai positif maka variabel-variabel berkorelasi positif, 

semakin dekat r ke + 1 makin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya, 

jika X bertambah besar maka Y akan bertambah Besar  

2. r < 0, jika r bernilai negatif maka variabel-variabel korelasi negatif, 

semakin dekat r ke -1 semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya 

dengan demikian maka hubungan antara ke 2 variabel berlawanan artinya 

bila X bertambah besar maka Y bertambah kecil  

3. r = 0,  jika r bernilai 0 maka variabel- variabel tidak menunjukan 

korelasi  

4. r = + 1 dan -1, jika r bernilai + 1 atau -1 makavariabel-variabel akan 

menunjukan korelasi positif atau negative sempurna.  

1.9.3 Regresi Linear Sederhana  

 Digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dimana jumlah variabel 

bebas dan variabel terikat tidak lebih dari satu. Peneliti menggunakan 

program SPSS untuk mendapatkan hasil yang terarah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Y = a + bX  

Keterangan:  

Y = Kinerja Karyawann   

a =  Konstanta 

b =  Koefisiensi linier sederhana 

X =  Upah 

 


