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  ABSTRAK  Bahri, Aris Syaiful. 2019. Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.  Kata Kunci: Pengupahan, Kesejahteraan Buruh Pabrik sapu UD Sukri Dana Abadi cabang Babadan mempunyai  dua sistem pengupahan yaitu upah borongan (prestasi) dan upah harian (waktu) dengan perhitungan yang berbeda dari sistem yang berada di masyarakat pada umumnya. Perbedaan sistem ini terletak pada perhitungan dan penerapannya yang kurang memperhatikan faktor keadilan internal dan ekternal pabrik. Oleh karena itu Peneliti ingin melihat bagaimana tata kelola yang dilakukan pabrik ini lebih mendalam terkait dengan sistem pengupahan terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo perspektif Ekonomi Islam. Dari latar belakang tersebut peneliti menggunakan tiga rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo perspektif Ekonomi Islam? 2. Mengapa UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo menggunakan sistem pengupahan buruh berupa borongan dan harian? 3. Apa peran sistem pengupahan borongan dan harian terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan perspektif Ekonomi Islam? 



  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu diawali dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan menjadi tiga bagian: 1. Sistem upah yang berlaku sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yakni berdasarkan upah sepadan (al-ajr al-mithli). Namun upah yang diberikan masih belum memenuhi keadilan internal dan ekternal pabrik yang berlandaskan asas keadilan, kelayakan dan kewajaran. 2. Penggunaan sistem upah borongan dan harian sudah cukup tepat karena dapat membantu dalam menentukan biaya tenaga kerja produksi di pabrik. Namun sistem tersebut juga harus dilakukan pengawasan yang ketat guna mengontrol buruh agar bekerja sesuai dengan harapan. 3. Upah yang diberikan kapada buruh dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat segera (d{aruriyah). Hal ini menyatakan bahwa masih belum tercapainya kesejahteraan buruh secara optimal karena upah selayaknya dapat mencukupi kebutuhan pekerja secara normatif dan ideal.   



   



   



     



   



1   BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Masalah Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Islam memandang upah merupakan hak pekerja yang harus didapatkan secara penuh jika pekerjaannya dikerjakan secara penuh. Allah Swt. telah berfirman dalam surat Al-Ahqa>f ayat 19 yang berbunyi:  َُ��َن�	ۡ
ُ �َ �ْۡۖ َوِ�ُ�َّ�َِ�ُ�ۡ� أَۡ�َ�ٰ�َُ�ۡ� َوُ � َ�ِ��ُ�ا ��ِ�ٖ َدَرَ!ٰٞ  ّ  Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqa>f: 19).  Undang-Undang Republik Indonesia telah mengatur upah dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 UUD 1945 yang diamandemen dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka berimbas pula pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat 1 َو&ُِ%ّ



2   memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupan. Hal tersebut berarti bahwa cara pengupahan pekerja harus secara adil dan sepadan serta terdapat pemenuhan hak-hak pekerja di dalamnya. Berbagai pihak yang terkait dengan hal ini melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya yang juga dapat menciptakan kepuasan kerja bagi pekerja/ buruh. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Namun pemerintah melihat upah dalam hal ini berguna untuk dapat menjamin terpenuhinya hidup layak bagi individu pekerja dan juga keluarganya, yang dapat meningkatkan produktivitas serta daya beli masyarakat. Islam sendiri sangat memperhatikan upah tidak hanya dari segi ekonomis saja namun juga moral. Seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi sebagai berikut:  ُ�ْ�َ' (ِ�َ)َْ&/َُ.ّ�ُِ-ُ, ِ+َ* ا�0ُِ1ْ�َ َوَ/ � ���� /3ُْ4َُ) َو2َْ1ْ�َ�ُْ, ِ ���ِ ,ُ�ْ)ِ5ْ ُ,6ُِ�7ْ
َ � Artinya: “Maka berilah mereka makan seperti apa yang dimakan (sendiri) dan memberi pakaian apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada رواه ا:9�ري .َ+



3   mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR Bukhari).1    Banyaknya pemogokan dan demo akan kenaikan upah serta tuntutan-tuntutan lain yang dilakukan buruh setiap tanggal 1 Mei, menandakan bahwa belum seimbangnya pendapatan buruh atas kebutuhan yang ada menjadikan terganggunya kesetabilan ekonomi buruh. Lain daripada itu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai batas bawah upah minimal belum mampu untuk menjadi jalan tengah atas tuntutan buruh. Upah minimum di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja “lajang”. Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak memperhitungan kebutuhan hidup pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.2 Oleh sebab itu, maka pemahaman dalam sistem pengupahan dan peraturannya sangat diperlukan guna memperoleh kesatuan pemahaman antara pekerja dan pemberi kerja. Kurangnya                                                            1 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 6 Diterjemahkan Oleh KSI Al-Khoirot (t.tp.: Al-Khoirot, 2019), 165-166. 2 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital Management  Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 579-580. 



4   pengetahuan antara pengusaha dan pekerja tantang tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ekonomi Islam dapat berdampak pada kerugian salah satu pihak.   Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha.3  Menurut Buchari Alma dalam buku Pengantar Bisnis menyebutkan bahwa upah (wages) is pay based on the number of hours the employee has work atau upah adalah bayaran yang didasarkan pada jumlah jam kerja yang telah dilakukan pekerja.4 Menurut Hadi Poerwono upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi massa atau syarat tertentu. Menurut M. Kadarisman upah adalah sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan/ organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.5 Secara sederhana, upah dapat diartikan dengan                                                            3 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 351. 4 Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2018), 220. 5 M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 123. 



5   balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. 6 Dalam bahasa Arab, upah dan sewa disebut ija>rah. 
Al-ija>rah berasal dari kata al-ajr yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwad{ yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.7 Kata ija>rah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.8 Ija>rah dengan kata lain merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.9 Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul Doktrin Ekonomi Islam upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.10 UD Sukri Dana Abadi merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan alat-alat kebersihan seperti sapu ijuk, sapu taman, keset dll.                                                            6 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 579-580. 7 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113-114. 8 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 422. 9 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 83. 10 Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam jilid II diterjemahkan oleh Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.  



6   Usaha ini mempunyai pekerja yang cukup banyak, kurang lebih 100 pekerja buruh. Upah atau gaji yang diberikan untuk buruh berdasarkan harian dan borongan atau berdasarkan kepada waktu kerja dan produktivitas tiap-tiap individu buruh. Upah buruh dibayarkan pada setiap minggunya baik untuk buruh borongan maupun harian.11 Menurut Buchari Alma terdapat metode pembayaran upah butuh antara lain menurut waktu yang dihitung menurut waktu bekerja harian, mingguan atau bulanan; menurut prestasi, potongan, atau satuan barang yang dihasilkan dan juga menurut borongan.12 Praktik pengupahan (Al-ija>rah) dalam Islam telah diatur pada fiqh mu’amalah (hukum ekonomi syariah) yang menerangkan bahwa terdapat dua cara dalam memberi besaran upah kepada pekerja yaitu upah semisal (al-ajr al-mithli) dan upah yang disebutkan (al-
ajr al-musamma).13 Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pekerja/ buruh mendapatkan upah yang adil dan layak tanpa adanya eksploitasi dari pengusaha.                                                            11 Eka, Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 12 Buchari Alma, Pengantar Bisnis , 223-224. 13 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 103. 



7   UD Sukri Dana Abadi menerapkan dua jenis sistem pengupahan tersebut berdasarkan pada pelaksanaan pengupahan buruh/pekerja yang umum berlaku di daerah sekitar pabrik. Dua jenis sistem ini menekankan pada kinerja dari buruh atas pekerjaan yang dijalankan. Namun dalam praktik yang ada di pabrik dan menurut pengamatan Peneliti, upah yang dibayarkan kepada buruh belum berdasarkan survei pada pekerjaan sejenis. Hal ini menjadikan besaran upah bisa melebihi atau bahkan kurang dari pembayaran upah umumnya pada pekerjaan sejenis. Menurut Sondang P Siagian bahwa untuk menemukan keadilan secara eksternal maka harus dilakukan survei kepada pekerjaan sejenis guna memperoleh bahan untuk penentuan harga yang dibayarkan kepada pekerja/buruh.14 Selain itu untuk menentukan keadilan dan kelayakan dari upah yang dibayarkan maka harus mempertibangkan dari perkembangan ekonomi dan juga peraturan dari pemerintah.                                                             14 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 257-258. 



8   Menurut pengamatan yang dilakukan Peneliti terhadap buruh yang bekerja di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo, buruh terlihat betah dalam pekerjaan yang digelutinya namun disisi lain mereka kurang mendapat perhatian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Peneliti yaitu belum sesuainya pemberian upah yang seharunya berdasarkan pada peraturan pemerintah. Rata-rata penghasilan yang didapat oleh buruh selama satu bulan berkisar Rp. 250.000-Rp. 1.500.000 tergantung kepada kinerja buruh sendiri.15 Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Timur untuk Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.1.509.816,12.16 Menurut Afzalur Rahman sudah seharusnya upah ditetapkan dengan cara yang adil dan tepat tanpa adanya penindasan kepada pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka                                                            15 Dokumentasi, Data Upah Mingguan Bulan September Buruh UD. Sukri Dana Abadi Cabang Babadan, 20 Oktober 2018. 16 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. 



9   tanpa adanya rasa ketidakadilan kepada pihak lain. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.17Adapun prinsip program pelayanan kesejahteraan pegawai adalah adil, layak dan wajar.18 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo).”                                                              17 Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II,  363. 18 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 188. 



10   B. Rumusan Masalah Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menjadi acuan dalam penelitian untuk dicarikan jawabannya dari pengumpulan data.19 Pada dasarnya sebuah penelitian itu berangkat dari sebuah masalah yang dapat berseberangan baik dengan teori maupun dalam praktinya. Sehingga masalah tersebut menjadi layak untuk diteliti dan ditemukan titik penyelesaiannya. Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti memutuskan untuk menarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo perspektif Ekonomi Islam? 2. Mengapa UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo menggunakan sistem pengupahan buruh berupa borongan dan harian? 3. Apa peran sistem pengupahan borongan dan harian terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD                                                            19 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 88. 



11   Sukri Dana Abadi Cabang Babadan perspektif Ekonomi Islam?  C. Tujuan Penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: 1. Pelaksanaan pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo dalam perspektif Ekonomi Islam. 2. Alasan UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan menggunakan sistem pengupahan borongan dan harian pada buruhnya. 3. Peran upah terhadap peningkatan kesejahteran buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo dalam perspektif Ekonomi Islam.  D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Secara teoritis manfaat dalam Penelitian penelitian ini agar dapat menjadi tambahan literatur/ referensi baru dan menambah pengetahuan bagi Peneliti, pembaca serta institusi mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan dan kesejahteraan buruh pada sektor UMKM. 



12   2. Manfaat praktis a. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pengupahan yang berlaku serta implikasi dari penerapannya untuk kesejahteraan pekerja khususnya pada sektor UMKM. b. Bagi pelaku usaha khususnya Pemilik dan Manajer UD Sukri Dana Abadi dapat memberikan saran mengenai sistem pengupahan kepada pihak pabrik sapu dan para pengusaha-pengusaha lain dalam menetapkan sistem pengupahan dalam upaya peningkatan  kesejahteraan buruh yang sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam.  E. Studi Penelitian Terdahulu Sejauh ini Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh Linda Handayani, STAIN PONOROGO 2016. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan”; dalam penelitian ini membahas tentang 



13   tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan dalam teori dan praktik. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara buruh dan mandor sapu ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo?; kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah akad belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak dijelaskan upah yang didapat selama satu minggu yang seharusnya dijelaskan pada awal kontrak. Mekanisme pengupahan sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh kedua belah pihak.20 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yulian Masruroh, STAIN PONOROGO 2017. Dengan judul “Telaah Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Upah Dan                                                            20 Linda Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). 



14   Relevansinya Dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Indonesia”; penelitian ini membahas tenatang pemikiran Afzalur Rahman dalam penentuan upah pada pekerja dengan melindungi hah-hak pekerja secara adil serta bagaimana relevansinya terhadap penetapan upah minimum Provinsi di Indonesia. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana pemikiran Afzalur Rahman tentang upah dan apa yang melatar belakanginya?. Kedua, bagaimana relevansi pemikiran Afzalur Rahman tentang upah dengan penetapan UMP di Indonesia?; penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka dengan metode historis. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pemerintah Negara Islam harus menetapkan dan mengawal upah minimum dan maksimum untuk menyeimbangkan antara kepentingan majikan dan pekerja. Penetapan upah menurut Afzalur Rahman tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di Indonesia perlindungan hak buruh diatur dalam undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan menteri yang akan melindungi hak-hak buruh dari ketidakadilan seorang majikan.21                                                            21 Yulian Masruroh, “Telaah Pemikiran Afzalur Rahman Tentang 



15   Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umi Fadilah, UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2017. Dengan judul “Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning Service Di UIN Raden Intan Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang pengupahan kepada petugas kebersihan di UIN Raden Intan Lampung dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, namun dengan adanya upah tersebut masih terdapat beban kerja yang harus diterima di luar kontrak kerja apakah juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja cleaning service di UIN Raden Intan Lampung?. Kedua, bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap besaran upah pekerja cleaning service yang ditetapkan di UIN Raden Intan Lampung?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan.  Adapun hasil yang diperoleh adalah upah yang diberikan dikategorikan                                                                                                                      Upah Dan Relevansinya Dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Indonesia,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 



16   sudah memenuhi tingkat kesejahteraan para pekerja, akan tetapi prosedur penetapan upah di UIN Raden Intan Lampung belum optimal karena sejak tahun 2015 belum ada kenaikan upah walaupun jumlah tenaga kebersihan ikut bertambah serta masih adanya tugas diluar kontrak kerja. Selanjutnya masih terdapat potongan berupa pajak dari upah maupun insentif yang menyalahi aturan PERMENKEU RI No. 101/PKM.010/2016 merupakan penghasilan tidak kena pajak.22 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rohimah, UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2017. Dengan judul “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Bandung Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”. Penelitian ini membahas tentang sistem upah yang diberikan kepada pekerja dalam menigkatkan kesejahteraan pekerja di sektor UKM. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: pertama,                                                            22 Umi Fadilah, “Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Cleaning Service Di UIN Raden Intan Lampung),” Skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2017). 



17   bagaimana sistem upah di UKM (pabrik) tahu Desa Sumber Rejo Kec.Kemiling?. kedua, bagaimana tingkat kesejahteran tenaga kerja UMK (Pabrik) tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiring dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam?; Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif. Adapun hasil yang diperoleh adalah sistem pengupahan di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Tingkat kesejahteraan pada pekerja Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling sebagai implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik dalam perspektif Ekonomi Islam, pemilik telah memberikan upah yang layak kepada para karyawannya yang jika di kalkulasikan sudah sesuai dengan UMK Bandar Lampung 2017.23 Dari beberapa studi penelitian terdahulu di atas, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini tidak membahas tentang akad ataupun kontrak dengan pekerja namun lebih membahas kepada sistim                                                            23 Rohimah, “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Sumber Rejo Kecamatan Kemiling),” Skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2017). 



18   pengupahan yang terjadi pada UMKM khusunya di UD. Sukri Dana Abadi Cabang Babadan dalam perspektif Ekonomi Islam. Serta membahas secara lebih mendalam tentang upah yang dibayarkan kepada pekerja guna mencukupi kebutuhan pekerja yang berimbas pada kesejahteraan pekerja.  F. Metode Penelitian 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan dan juga peran upah yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.24 Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang                                                            24 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6. 



19   dialami oleh subjek penelitian.25 Jadi dalam pendekatan kualitatif, Peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada buruh secara menyeluruh dan lebih mendalam dari penerapan sistem pengupahan dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan. 2. Lokasi/ Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan) Penelitian dilakukan di pabrik sapu UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan yang beralamat di Dusun Tempel Desa Purwosari Kecamatan Babadan Ponorogo. Menurut pengamatan dari peneliti, tempat tersebut menggunakan sistem pengupahan berupa borongan dan harian untuk pekerjanya yang dibayarkan menurut kinerja masing-masing pekerja setiap minggunya. Jika dikalkulasikan selama satu bulan upah yang diterima masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena upah yang diterima buruh kurang dari besaran UMK yang                                                            25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 



20   ditetapkan maka diduga akan berimbas pada kesejahteraan buruh disana. 3. Data dan Sumber Data Adapun data dan sumber data yang Peneliti butuhkan untuk memecahkan masalah ini adalah: a. Sistem pengupahan yang berlaku dan pelaksanaannya di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo. Data ini dapat bersumber dari responden baik itu Mandor (Manajer) maupun buruh yang bekerja di pabrik tersebut. b. Alasan penggunaan sistem pengupahan borongan dan harian di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo. Data ini didapat dari Mandor (Manajer) selaku orang yang bertanggungjawab di pabrik tersebut. c. Peran penggunaan sistem pengupahan borongan dan harian terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo. Data ini dapat bersumber dari buruh di pabrik tersebut ataupun pihak terkait dengan penelitian ini.  



21   4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada  subjek penelitian.26 Metode wawancara yang Peneliti gunakan untuk teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan seputar topik yang menjurus pada permasalahan yang dipaparkan dengan lebih mendalam, sehingga dengan metode ini data-data dapat terkumpul secara tepat. Sebagai tindak lanjut dari proses ini peneliti memilih untuk lakukan serangkaian wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan dianggap berkompeten dengan masalah yang dibahas seperti Mandor (Manajer), buruh dan pekerja lain di pabrik tersebut. b. Observasi Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap                                                            26 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 105. 



22   praktik sistem pengupahan yang terjadi di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan dan juga pengamatan secara mendalam kepada buruh dan melihat keadaan ekonomi buruh guna membuktikan kebenaran dari informasi yang didapat Peneliti melalui wawancara. 27 c. Dokumentasi Data yang dapat membantu dalam hal dokumentasi pada masalah yang terjadi di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan dapat berupa dokumen-dokumen penting pabrik seperti absensi, data upah yang dibayarkan  dan juga foto pada saat penelitian berlangsung.28 5. Teknik Pengolahan Data Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilakukan. Teknik pengolahan data yang dilakukan antara lain: a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutaman dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan                                                            27 Ibid., 111. 28Achmad Sani Supriyanto, Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 202. 



23   antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok kata.  b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Dalam hal ini menyusun data dapat diartikan dengan menggolongkan data-data ke dalam pola, tema atau kategori. Tafsir atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola dan kategori, mencari hubungan antara sebagian konsep.29 d. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.                                                              29 Aji Damanuri, Metode Penelitian, 153. 



24   6. Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini adalah metode induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.30 Disini Peneliti mengamati permasalahan yang besifat khusus terkait dengan sistem pengupahan buruh dan kesejahteraan dari implikasi upah yang diberikan, kemudian menyederhanakan data dengan memilih hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian mengorganisasikan data sehingga mudah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan mangamati kejadian di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang bersifat umum yang kemudian dianalisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum sistem pengupahan tersebut ditinjau dari perspektif Islam dan juga implikasinya terhadap kesejahteraan buruh.                                                             30 Ibid., 153-154. 



25   7. Teknik Pengecekan Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan dua cara yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber  berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.31 Dalam hal triangulasi metode peneliti membandingkan data yang diperoleh antara pengamatan (observasi) dengan wawancara mengenai sistem upah dan juga kesejahteraan buruh dari upah yang diterima. Sedangkan untuk triangulasi sumber, peneliti membandingkan data temuan dari informan satu dengan yang lainnya terkait permasalahan yang dibahas.                                                              31 Sugiyono, Metode Penelitian, 397. 



26   G. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam penelitian ini, maka Peneliti membagi menjadi pembahasan menjadi lima bab. Dalam masing-masing bab diuraikan kembali menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul bab yang dibahas. Adapaun sistematika pembahasan selengkapnya dalam penelitian ini adalah: BAB I: PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang judul penelitian, latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian  terdapat penegasan istilah yang digunakan untuk menegaskan istilah penting guna memperjelas makna dan maksud dari istilah. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang digunakan sebagai alat untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan penelitian ini dapat menghasilkan temuan, baik yang 



27   bersifat teoritis maupun praktis. Kemudian terdapat sub kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan. BAB II: KONSEP SISTEM PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN BURUH Bab ini membahas tentang teori relevan dengan masalah yang akan dibahas dengan tujuan untuk mempermudah menganalisis dan mengintepretasikan masalah dengan teori sehingga dapat menemukan titik pemecahan masalah. Dalam upaya penyelesaian masalah ini Peneliti mengambil teori sebagai berikut (1) Penetapan upah menurut teori konvensional meliputi pengertian upah, komponen upah, prosedur penetapan upah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah; (2) Penetapan upah menurut teori ekonomi Islam yang meliputi pengertian upah, bentuk-bentuk upah, tingkatan pemberian upah; dan (3) Tinjauan tentang 



28   kesejahteraan yang meliputi pengertian kesejahteraan secara umum, pengertian kesejahteraan menurut ekonomi Islam, indikator kesejahteraan menurut ekonomi Islam dan upah minimum di indonesia dalam memenuhi kebutuhan pekerja. BAB III: SISTEM PENGUPAHAN BURUH DAN KESEJAHTERAAN BURUH DI UD SUKRI DANA ABADI CABANG BABADAN  Bab ini berisi tentang data lapangan yang diperoleh Peneliti melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang sistem pengupahan dan kesejahteraan buruh atas upah yang diberikan di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan. Penyajian data hasil ini meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, sejarah UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan, sistem pengupahan buruh dan juga data perkembangan ekonomi buruh dari upah yang dibayarkan dilihat dari indikator-indikator kesejahteraan yang ada di dalam teori. 



29   BAB IV: ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI UD SUKRI DANA ABADI CABANG BABADAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Bab ini berisi tentang analisis sistem pengupahan buruh di UD. Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo dalam upaya mensejahterakan para pekerjanya yang analisanya meliputi analisis sistem pengupahan di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, alasan penggunaan sistem pengupahan borongan dan harian, serta analisis upah yang diterima buruh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh atau juga terdapat faktor lain di luar upah yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo.   



30   BAB V: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian sebagai tindak lanjut penelitian. 



31   BAB II KONSEP SISTEM PENGUPAHAN  DAN KESEJAHTERAAN BURUH  A. Upah Menurut Teori Konvensional 1. Pengertian upah Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan kerja tersebut disamakan dengan nama upah.1 Menurut Buchari Alma dalam buku “Pengantar Bisnis” menyebutkan upah “(wages) is pay based on the number of hours the employee has work” atau upah adalah bayaran yang didasarkan pada jumlah jam kerja yang telah dilakukan pekerja.2 Menurut Hadi Poerwono upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai                                                            1 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 351. 2 Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2018), 220. 31 



32   pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi massa atau syarat tertentu. Menurut M. Kadarisman upah adalah sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan/ organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.3 Sedangkan menurut Dewan Penelitian Nasional upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja atau suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan hidup yang layak, kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberian kerja dan penerimaan kerja.4 Secara sederhana upah dapat diartikan dengan balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang                                                            3 M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 123. 4 Veithzal Rivai Zainal, Islamic Human Capital Management  Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 570. 



33   diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya.5  2. Metode pembayaran upah Merupakan cara atau metode dalam pembayaran upah kepada buruh, secara umum adalah sebagai berikut: a. Sistem upah waktu, sistem ini dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, munggu, bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya buruh melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan apabila terdapat kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Menurut Buchari Alma sistem upah waktu digunakan untuk pekerjaan yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas hasil kerja dari karyawan yang terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan.6 Kelemahan sistem ini adalah mengurangi semangat buruh yang                                                            5 Amin Zainullah Dkk, “Pengaruh Upah, Kemampuan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Pelaksanaan Bekisting Pada Pekerja Beton,” Jurnal Rekayasa Sipil , Vol. 6 No. 2 ISSN 1978-658 (2012), 128. 6 Buchari Alma, Pengantar Bisnis, 220. 



34   produktivitasnya tinggi; tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan pegawai; membutuhkan pengawasan yang ketat agar buruh sungguh-sungguh bekerja; kurang mengakui adanya prestasi kerja buruh. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi ataupun kompetisi yang kurang sehat; menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik; tidak memandang rendah buruh yang cukup lanjut usia.7 b. Sistem prestasi, potongan, persatuan hasil ialah sistem yang didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per-unit produk yang diselesaikan. Sistem ini mempunyai kelebihan seperti terdapat dorongan untuk bekerja lebih giat; buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi; perhitungan harga pokok akan lebih baik. Adapun kelemahan sistem ini adalah bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya; buruh mungkin bekerja                                                            7 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 160. 



35   kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Akibatnya peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan, karena bekerja kurang hati-hati. c. Upah borongan, merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Namun apabila buruh terlambat untuk menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan, upah yang dibayarkan tetap sesuai dengan aturan. 8 d. Upah bonus, menurut Simamora adalah pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Menurut Dessler menyatakan “tidak ada aturan yang pasti mengenai sistem perhitungan bonus dan beberapa perusahaan tidak memiliki formula untuk mengembangkan dana bonus”.9 e. Upah lembur, menurut PP No 78 Tahun 2015 adalah upah yang wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi                                                            8 Buchari Alma, Pengantar Bisnis , 223-224. 9 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya , 167-168. 



36   waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.10  3. Waktu pembayaran upah Upah/ kompensasi harus dibayarkan tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan. Hal ini diharapkan supaya kepercayaan buruh terhadap perusahaan semakin besar, selain itu ketenangan dan konsentrasi terhadap pekerjaan akan lebih baik. Pembayaran upah/kompensasi yang molor akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja buruh menurun, bahkan turnover atau perputaran buruh akibat dari ketidakpuasan terhadap perusahaan semakin meningkat. Pengusaha harus memahami balas jasa akan dipergunakan buruh beserta keluarganya untuk memenuhi semua kebutuhannya, apalagi kalau kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda seperti makan. Oleh karena itu                                                            10 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 



37   daripada menunda lebih baik mempercepat dan menentapkan waktu pembayaran yang paling tepat.11  4. Tingkatan  dan penetapan  besaran pemberian upah  a. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah Terdapat beberapa faktor menurut Hasibuan yang mempengaruhi sistem imbalan yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:12 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja, jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil, begitu pula sebaliknya. 2) Kemampuan dan kesediaan perusahaan, apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. 3) Serikat buruh/ organisasi karyawan, apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh maka                                                            11 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 127. 12 Ibid., 128-129. 



38   tingkat kompensasi semakin besar, begitu pula sebaliknya. 4) Produktivitas kerja karyawan, jika produktivitas karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. 5) Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres, pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas upah/balas jasa minimum. 6) Biaya hidup/cost of living, apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah semakin besar, begitu pula sebaliknya. 7) Posisi jabatan karyawan, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan menerima upah/kompensasi yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. 8) Pendidikan dan pengalaman kerja, semakin tinggi pendidikan dan pengalaman kerja lebih lama maka akan menerima upah/kompensasi yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. 



39   9) Kondisi perekonomian nasional, semakin maju perekonomian nasional akan menambah pula upah/kompensasi yang dibayarkan. 10) Jenis dan sifat pekerjaan, jenis dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan kesulitan dan resiko yang berbeda akan mepengaruhi besaran upah/kompensasi yang diberikan. Adapun faktor lain yang dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan penetapan upah adalah tanggung jawab; kompleksitas; kondisi kerja; pendidikan; pengalaman; resiko. 13 b. Asas pemberian kompensasi/ upah Menurut Hasibuan menjelaskan bahwa program kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan atas asas adil dan layak dengan memperhatikan undang-undang perburuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian merangsang gairah dan kepuasan pegawai.14 Adapun penjelasannya adalah sebagia berikut:                                                              13 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015),  283. 14 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya, 122-123. 



40   1) Asas adil Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap pegawai menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap pegawai. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas pegawai akan lebih baik. 2) Asas layak dan wajar Kompensasi yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif dan ideal. Tolok ukur layak adalah relatif maka penetapan besarnya kompensasi berdasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia harus memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang 



41   berlaku. Hal ini penting agar semangat kerja dan pegawai yang qualified tidak berhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain-lain. c. Membuat sistem upah/kompensasi Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sistem upah di perusahan yaitu upah harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap buruh (internally equitable); mempunyai nilai dalam bersaing dengan nilai pasar tenaga kerja (externally competitiveness); pemberian upah akan menunjang keberhasilan perusahaan (performance driven); berdasarkan kemampuan perusahaan (affordable); memenuhi perundangan yang berlaku (legally defensible); setiap orang mudah memahami dan mengerti sistem kompensasinya (explainable); fleksibel dalam perkembangan bisnis perusahaan (managable).15                                                              15 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya, 172. 



42   5. Komponen upah Menurut surat edaran menteri tenaga kerja R.I. No.SE-07/MEN/1990, penghasilan terdiri dari upah dan non upah. Penghasilan upah mempunyai komponen terdiri dari:  a. Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut pangkat dan jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. b. Tunjangan tetap, adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri; tunjangan anak; tunjangan perumahan; tunjangan kemahalan; tunjangan daerah dan lain-lain. c. Tunjangan tidak tetap, adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan 



43   transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.16  Adapun kebijakan pengupahan yang dapat melindungi pekerja/buruh telah diatur pemerintah dalam undang-undang yang terdiri atas: a. Upah minimum b. Upah kerja lembur c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. d. Upah karena melakukan pekerjaan/ kegiatan lain di luar pekerjaannya. e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. f. Bentuk dan cara pembayaran upah. g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. i. Upah untuk pembayaran pesangon.                                                            16 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Se-07/Men/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah 



44   j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.17  6. Prosedur penetapan upah Dalam menentukan besaran upah yang harus dibayarkan kepada setiap pekerja/ buruh para spesialis di bidang manajemen sumber daya manusia perlu melakukan empat hal, yaitu:18 a. Melakukan analisis jabatan. b. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. c. Melakukan survai berbagai sistem imbalan yang berlaku guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. d. Menentukan “harga” setiap pekerjaan dihubungkan dengan “harga” pekerjaan sejenis di tempat lain. Menurut Rivai menyatakan bahwa yang terpenting dalam penentuan upah adalah diupayakan                                                            17 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat (3) Tentang Ketenagakerjaan. 18 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 257-258. 



45   memenuhi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah.19  B. Upah Menurut Teori Ekonomi Islam 1. Pengertian upah Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut 
ija>rah. al-ija>rah berasal dari kata al-ajr yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwad} yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.20 Kata ija>rah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.21 Ija>rah dengan kata lain merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.22 Menurut Afzalur Rahman upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.23                                                              19 M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, 152-153. 20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113-114. 21 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 422. 22 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem, 83. 23 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid II diterjemahkan oleh Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.  



46   2. Waktu pembayaran upah  Waktu pembayaran upah pekerja/buruh telah diterangkan Rasulullah dalam hadis berikut:  �َ�َ ِ ُ َ��َ�ْ�ِ َ�ْ� َ��ِْ� ا�� �ِْ� ُ�َ�َ� �َ�َل �َ�َل رَُْ�ُل ا�� ا�� � أُ َ�ّرواه ا�� (ْ�ُ(�ا اْ)َِ&ْ'َ أَْ&َ�هُ َ$�َْ# أَْن َ!ِ � َ�َ��ُُ� وََ �&�*.( Artinya:“Dari ‘Abd. Allah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah saw. bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).24  Hadis ini berkaitan dengan hak buruh yang seharusnya segera dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Hal ini karena ada kemungkinan buruh tersebut sangat membutuhkannya untuk keperluannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan buruh karena akan mengakibatkan tertundanya pemenuhan kebutuhan hidupnya.25                                                              24 Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah Jilid 3 Diterjemahkan Oleh KSI Al-Khoirot (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 276. 25 Idri, Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 222. 



47   3. Tingkatan  dan penetapan  besaran pemberian upah Sudah seharusnya upah ditetapkan dengan cara yang adil dan tepat tanpa adanya penindasan kepada pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka tanpa adanya rasa ketidakadilan kepada pihak lain.26Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an:  ََن َو َ- ُ,ْ+�َُ�ْ�ن�ْ�ُِ�+ْ,َ -َ.  Artinya: ... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...(Al Baqarah : 279). 27  Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. 28 Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut:                                                            26 Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II,  363. 27 Tim Penyusun, Al-Qur’an Terjemahan, 37. 28 Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, 365-368. 



� 0َ1ُْ/ُ# وَ .َ    48 � 6ُِ7ْ�َ1 َوَ-4ُِ�ّ5َُ1ُ� ِ*َ� �ُْ�ْ(3ِْ�ُ� ��2ِ ��2ِ �ُ8َْ7ْ�َ9ْ  .Artinya: “Maka berilah mereka makan seperti apa yang dimakan (sendiri) dan memberi pakaian apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR Bukhari).29  Menurut Rivai dalam bukunya Islamic Human Capital Management terdapat prinsip pemberian upah dalam konsep islam yaitu: a. Adil  Islam telah mengajarkan prinsip keadilan dalam setiap urusan agar tercapai kedamaian dan juga maslahah pada  tujuan akhirnya. Demikian pula pada pemberian upah harus terdapat prinsip keadilan supaya tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan antara pekerja dan pemberi kerja. Adapaun prinsip keadilan ini dapat diartikan menjadi dua macam yaitu:                                                             29 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 6, 165-166 رواه ا?<�ري .َ>ْ;�ُِ��ُ ا:#ِ�َ3َْ َ*� 



49   1) Adil bermakna jelas dan transparan30 Adil dan transparan yang dimaksud adalah pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad terletak di awal transaksi yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja atas disetujuinya hak dan kewajiban kedua belah pihak juga terkait upah yang akan dibayarkan. Nabi bersabda:  @ِ A)َ�َْرَُ&ٌ# أ ِC*َ��َِDْ:1َ�َْم ا �ْFُ�ُGْHَ �َIJَ CٌَKLََK �َّ�رَ �َ�َل اMَ ��Nُ,  ُ�Oَ�َNَ #َ/ََ0َ. ا P�Qُ 0َْ&َ� َورَُ&ٌ#  ,َورَُ&ٌ# �َ�َعSَإِْ � ُ>3ِْ(�ِ أَْ&َ�هُ َْUَو �ُْO*ِ Vَ�ْSَ .Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad saw. bahwa beliau bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia di mana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan                                                            30 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 571-572  }رواه ا?<�رى{ .أَِ&ْ'ًا .َ�ْ



50   dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR Bukhari)31 Hadis diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah supaya mendapat perhatian lebih. Keterlambatan pembayaran upah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh). Yusuf Qardhawi dalam kitab yang diterjemahkan dengan judul Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut: Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan                                                            31 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 2 Diterjemahkan Oleh KSI Al-Khoirot (t.tp.: Al-Khoirot, 2019), 413. 



51   yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kawajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kadua belah pihak. 2) Adil bermakna proporsional32 Allah Swt. telah berfirman dalam surat Al-

Ahqa>f ayat 19 yang berbunyi:  -َ �ۡZَُو �ۡFَُ�ٰ\َ�َۡأ �ۡFُ�َِ]َّ�ُ9َِو ْۖ � َ�ِ��ُ�ا ��ِ2ّ ٞ̀ ٰaََدَر ٖ ّdُِ:َن َو��َُ�+ۡ<ُ Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS Al-Ahqaf: 19).  Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi equal                                                            32 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 572-573. 



52   pay for equal job, yang artinya upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Prinsip ini telah menjadi hasil konvensi International Labour Organization (ILO). b. Layak  Layak berhubungan dengan besaran gaji/ upah yang diterima. Layak dalam konsep Islam berkenaan dengan kecukupan dan kesesuaian dengan pasaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan33 Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi:  ُeَ �ْ5َُ1 �َْU ِْنfَ. Cً&ََْزو hْ8َِijْ�َْ�َ. Lً2ِkَ �َْ: نlَ �ْ*َ ً�*ِد�Hَ hْ8َِijْ�َْ�َ. دٌِم�Hَ,  �ٌ5َ8ْ2َ ُeَ �ْ5َُ1 �َْU ِْنfَ.  ً�Ojَ8ْ2َ hْ8َِijْ�َْ�َ.,  ُْت أَن�  :�َ�َل أَ�ْ� ��5ٍَْ  :�َ�َلoِHُْ33                                                            أ Ibid., 573-574. 



uَ vََْ'َ َذsَِU " :ا�L� �qَِr ا�� َ��َ�ْ�ِ وََ��pٍ �َ�َل    53 �wا �ِ*َ  .Artinya: “Aku mendengarkan Nabi Muhammad saw. bersabda: “Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: diberitahukan kepadaku bahwa Nabi Muhammad besabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Daud).34  Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa bagi pekerja mempunyai hak yang diperoleh dari majikan yaitu berupa fasilitas jika belum menikah maka dicarikan jodoh dan juga jika belum mempunyai tempat tinggal maka dapat dibantu untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehingga pekerja dapat dianggap sebagai keluarganya sendiri. Aspek layak berarti penghasilannya cukup untuk kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan.                                                            34 Misbah El Munir, Terjemah Ikhtisar Hadist Sunan Abu Daud Jilid 3 (Surabaya: Tiga Dua, 2014), 453-454  )رواه أ�� داود( .َ[yَ �َFٍُل أَوَْ�رٌِق 



54   Wilson menulis dalam bukunya yang berjudul Islamic Business Theory and Practice yang berarti “walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan muslimim acapkali memperhatikan kehidupan karyawan diluar lingkungan pekerjaannya, hal ini sulit untuk dipahami para pengusaha barat.” Konsep upah menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep moral. Mungkin sah saja jika membayar karyawan yang mempunyai jabatan rendah dengan upah yang sangat kecil karena pekerjaan yang sangat remeh, namun dalam konsep Islam meskipun pekerjaan tersebut remeh tetap faktor layak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang akan diberikan. 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran35 Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Syua’ra ayat 183 yang berbunyi:  { ٱۡ)َ}ِضِ ْ � َوَ- َ,3َۡ~ۡ�اۡZَُس أَۡ�َ��َٓء��rٱ ْ  .Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 574 35                                                            ُ*1�ِ8ِ4َۡ� َوَ- َ,ۡ�َ<8ُ�ا



55   Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS Al-Syua’ra : 183).  Ayat di atas jika ditarik kepada permasalahan upah bermakna bahwa seorang majikan tidak boleh merugikan pekerjanya dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mengupah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Upah dalam konsep syariah mempunyai dua dimensi yaitu dunia yang berkitan dengan konsep moral dan akhirat yang berkaitan dengan pahala. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu perlu adanya kesinambungan antara kedua dimensi tersebut supaya dapat tercapainya kedua dimensi tersebut. Tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang mereka berikan. Dan 



56   ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka.36 Islam memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana kepada majikan dan buruh, sehingga dengan demikian terjaminlah kestabilan dan kesederhanaan dalam hubungan keduanya. Sesuai dengan pedoman moral hukum, Islam memberikan garis pengaman secara menyeluruh kepada kedua belah pihak dalam sebuah ayat yang artinya: “tidak seorangpun dari kamu akan menjadi seorang muslim yang beriman kecuali kamu mendoakan saudaramu memperoleh sesuatu seperti yang kamu nikmati”.37  Pemerintah harus menentukan tingkat upah minimum dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak                                                            36 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem, 166. 37 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 diterjemahkan oleh Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 190. 



57   akan jatuh. Tingkat upah minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdsarkan tingkat harga dan biaya hidup.38  4. Bentuk-bentuk  pembayaran upah Adapun bentuk-bentuk upah dalam Sistem Ekonomi Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu: a. Upah yang telah disebutkan (al-ajr al-musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (al-musta’jir) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada apa yeng telah disebutkan dan pihak pekerja (aji>r) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah lebih kecil daripada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.                                                            38 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 332. 



58   b. Upah yang sepadan (al-ajr al-mithli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. 39   C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan 1. Pengertian kesejahteraan secara umum Pengertian dari kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.40 Adapun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial                                                            39 Ibid., 103. 40 Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam,” Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1 No. 1 (Januari-Juni), 72 



59   yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban hak asasi manusia sesuai dengan pancasila.41 Pentingnya program kesejahteraan karyawan yang merupakan bagian dari kompensasi tersebut diberikan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan semangat kerja karyawan. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan terbagi menjadi tiga bagian yaitu ekonomi, fasilitas dan pelayanan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Jenis-jenis kesejahteraan karyawan No Ekonomis Fasilitas Pelayanan 1. Uang pensiun Mushala/ masjid Puskesmas/ dokter 2. Uang makan Kafetaria Jemputan karyawan 3. Uang transport Olahraga Penitipan bayi 4. Uang lebaran Kesenian Bantuan hukum 5. Bonus/ gratifikasi Pendidikan/ seminar Penasihat keuangan 6. Uang duka kematian Cuti dan cuti hamil Asuransi/ astek                                                            41 Ibid., 73. 



60   7. Pakaian dinas Koperasi dan toko Kredit rumah 8. Uang pengobatan Izin   Jenis kesejahteraan yang akan diberikan harus selektif dan efektif mendorong terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan beserta keluarganya. Jadi, penentuan jenis kesejahteraan harus hati-hati, bukan emosional.42 Selain jenis kesejahteraan diatas terdapat program kesejahteraan yang tidak kalah penting yaitu program rekreasi dan hiburan. Program ini diperlukan bagi buruh karena sudah bekerja secara rutin untuk mengatasi tegangan atau stress, sehingga buruh perlu untuk menenangkan pikiran.43  2. Tujuan pemberian kesejahteraan Kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan perusahaan, karyawan/buruh, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:44                                                            42 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya, 188. 43 Abdus Salam Dz, Manajemen Insani Dalam Bisnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 208. 44 Ibid., 207. 



61   a. Untuk meningkatkan kesetiaan  dan keterikatan karyawan/buruh kepada perusahan. b. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. c. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja buruh. d. Menurunkan tingkat absensi dan turnover buruh. e. Menciptakan ligkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. f. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan. g. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas buruh. h. Mengefektifkan pengadaan buruh. i. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia indonesia. j. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. k. Meningkatkan status sosial buruh beserta keluarganya.   



62   3. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam Kesejahteraan dalam Islam dapat digambarkan dalam Al-Quran surat Taha: 118 -119:45  َِوَ- إ �Fَ�ِ] ْ �ٰ ن� Jَ sََU-� َ�ُ�َع [�Fَ�ِ َوَ- َ,3َۡ�ٰى َوsَ�IJَ َ- َ,ۡ+َ�ُ�اَ�َۡ�  Artinya: “118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telajang, 119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari". (Q.S Taha: 118-119)  Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semua telah dipenuhi disana. Kebutuhan tersebut merupakan unsur utama yang merupakan kebutuhan utama guna menujang kesejahteraan masyarakat karena keberadaanya yang penting.  Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhi kebutuhan spiritual. Yaitu: 1) ad-di>n /memelihara agama, 2) an-nafs /memelihara jiwa, 3)                                                            45 Tim Penyusun, Al-Qur’an Terjemahan,  320. 



63   al-aql /memelihara akal, 4) an-nasl /memelihara keturunan, 5) al-ma>l /memelihara harta.46  4. Indikator kesejahteraan menurut Ekonomi Islam Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, “Indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rizki yang diterima, keluarga yang saki>nah mawaddah wa 
rahmah, rasa cinta kasih sesama. Rid{a dan qana>’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”.47 Hal ini sesuai dengan indikator kesejahteraan menurut Islam berdasarkan pada Q.S Al Quraisy (106) : 3-4 yaitu:48  َ9َۡ ف �FُOَ*َِع َوَءا�&ُ �ِ*ّ �Fُ�َ3َ�َِۡٓي أ ِ̀ ٱ�� ْ رَب� vَٰ�َا ٱۡ?َۡ�  .Hَ �ِۡ*ّ   Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.                                                            46 Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Volume 3 No. 5 (Mei 2016), 369. 47 Ibid., 395-396. 48 Tim Penyusun, Al-Qur’an Terjemahan, 602�ۡف� 3ُۡ�ُ�وا



64   Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al Quran yaitu:  a. Menyembah Tuhan (pemilik) ka’bah, dapat diartikan dengan beribadah baik ibadah mahd}ah maupun ghairu mahd}ah. b. Menghilangkan lapar, dapat diartikan bukan hanya makan saja namun juga untuk kebutuhan mendesak dan mendasar manusia. c.  Menghilangkan rasa takut, dapat diartikan dengan jaminan dari rasa takut seperti sandang, pangan dan papan.  5. Kebutuhan hidup dan upah minimum di Indonesia Secara umum, upah minimal belum bisa mencukupi kebutuhan hidup di Indonesia. Kecukupan kebutuhan atas upah yang dibayarakan ini juga harus dikembalikan kepada individu masing-masing, karena kebutuhan setiap individu tentunya bervariasi. Kenaikan harga-harga kebutuhan baik primer maupun sekunder terkadang tidak diikuti oleh kenaikan upah. Kalaupun terdapat kenaikan upah, belum tentu dapat mengimbangi harga yang telah naik tersebut. Ditambah lagi dengan permasalahan 



65   perusahaan yang membayar karyawan/buruh dibawah upah minimum yang sudah ditetapkan. Upah minimum di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja “lajang”. UMP tidak memperhitungan kebutuhan hidup pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Oleh karena itu, UMP dijadikan sebagai batas minimal upah pekerja pada masa kerja 0 tahun. 49                                                             49 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 579-580. 
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BAB III 

SISTEM PENGUPAHAN BURUH  

DAN KESEJAHTERAAN BURUH  

DI UD SUKRI DANA ABADI CABANG BABADAN 

 

A. Profil Umum UD Sukri Dana Abadi Cabang 

Babadan. 

1. Sejarah berdirinya usaha 

Pabrik ini berada di Dusun Tempel yang 

dikenal dengan sebutan Sekuwung oleh masyarakat 

sekitar, di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Ponorogo. Sebelum pabrik ini dibuka pada tahun 

2001, telah berdiri sebuah koperasi simpan pinjam 

yang dikelola oleh bapak dari ibu Hartutik. 

Kemudian koperasi tersebut ditutup karena Bapak 

dari Ibu Hartutik sudah tua dan kesulitan untuk 

mengelola koperasi simpan pinjam tersebut. Setelah 

beberapa bulan mengalami kemunduran dalam 

usahanya, Ibu Hartutik mencoba membaca peluang 

untuk membuka pabrik sapu setengah jadi. Pada 

awal mula berdirinya Pabrik Sapu UD Sukri Dana 

Abadi (SDA) ini bermula dari pabrik pusat Surabaya 

yang tidak dapat mencukupi dalam produksinya. 

66 
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Akhirnya pada bulan Mei 2005 membangun pabrik 

cabang yang berada di Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan dengan tempat seadanya yaitu tempat 

pembuatan sapu taman dengan harapan dapat 

mencukupi dalam menghasilkan produk.1  

Saat awal berdirinya pabrik ini hanya 

mempekerjakan 8 buruh  dalam taraf belajar dan 

hanya berproduksi dalam jumlah yang sedikit. 

Ternyata sapu tersebut diterima oleh masyarakat dan 

banyak peminatnya. Sehingga menjadikan usaha 

semakin besar berkembang dan buruh yang bekerja 

semakin banyak dengan rata-rata penambahan 20-30 

orang perbulan. Pada waktu awal berdiri belum 

terdapat gudang, namun sekitar Tahun 2007 

dibangun gudang penyimpanan stok barang dan pada 

tahun 2008 dibangun gudang untuk penyimpanan 

barang. Pada tahun 2012 dibangun lagi gudang yang 

lebih memadai dan digunakan sampai sekarang.2 

Pabrik sapu UD Sukri Dana Abadi di 

Purwosari ini merupakan cabang dari Surabaya. 

Sedangkan cabang terbesar adalah Surabaya, 

                                                           
1 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 31 Oktober 2018. 
2 Ibid., 
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Banyuwangi, Gresik dan Malang. Pabrik di 

Purwosari ini hanya memproduksi sapu setengah 

jadi. Tidak berupa sapu utuh yang siap di pasarkan, 

melainkan melakukan pengiriman ke Surabaya untuk 

dilakukan finishing kemudian dipasarkan di sana. 

Pabrik ini juga memproduksi sapu yang siap 

dipasarkan namun dengan jenis berbeda yaitu 

berjenis sapu taman yang juga disetorkan ke 

Surabaya untuk dipasarkan. Dari dahulu sampai 

sekarang pabrik ini mendatangkan stok bahan baku 

langsung dari cabang yang ada di Surabaya, 

Bandung, Blitar, dan Malang. Bahan ijuk 

didatangkan dari Bandung, serabut kelapa dari 

Blitar, lakop plastik, senar, dan paku dari Surabaya, 

lidi dari Malang.3 

 

2. Visi Misi4 

a. Visi 

Menjadi perusahaan penyedia alat kebersihan 

yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat 

dan lingkungan. 

                                                           
3 Ibid., 
4 Dokumentasi, Ponorogo, 20 Oktober 2018. 
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b. Misi 

1) Secara berkesinambungan menyediakan 

produk yang berkualitas tinggi serta memenuhi 

kebutuhan pelanggan melalui program 

pemasaran yang terbaik. 

2) Mengembangkan karyawan yang berkompeten 

dengan menciptakan lingkungan kerja  yang 

baik untuk terciptanya kepuasan pelanggan. 

3) Memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait 

melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih 

baik. 

4) Mengembangkan operasi perusahaan yang 

sehat dalam segala aspek. Misalnya 

pemenuhan paraturan, lingkungan dan lain-

lain. 
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3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi UD Sukri Dana Abadi  

Cabang Babadan 

 

Gambar 3.1 

 

4. Job Deskripsi 

Pabrik sapu Sukri Dana Abadi cabang 

Purwosari Babadan memiliki kurang lebih 100 

karyawan dan buruh. Seperti pernyataan Eka selaku 

admin pabrik sebagai berikut: 

“Karyawan dan buruh disini kurang lebih ada 

100 orang yang terbagi pada beberapa bidang yaitu 

di bagian kantor berupa administrasi, manajer, 

pemasaran dan staff serta karyawan dan buruh 

Pimpinan Utama 

Pemilik 

Staff Admin 

Ima 
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sebagai tenaga produksi sapu.5 Sehubungan Ibu 

Hartutik pemilik sekaligus Bos dari pabrik ini, maka 

tanggung jawab sepenuhnya atas pabrik cabang 

Purwosari Babadan ini diberikan kepada Bapak 

Mursidi selaku Mandor/Manajer pabrik”.6 

  

Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi 

4.000 biji sapu dari akumulasi sapu ijuk dan sapu 

taman. Pengerjaan sapu dilakukan oleh 84 buruh dan 

karyawan yang setiap hari bekerja. Untuk total 

karyawan ada 100 yang terbagi pada tiap-tiap 

bagian. Pengerjaan sapu menggunakan sistem 

borongan dan harian. Menurut penuturan Eka 

mengenai waktu kerja buruh sebagai berikut: 

”Untuk buruh borongan datang sesuai 

kelonggaran waktu karena memang mereka digaji 

berdasarkan jumlah sapu yang dibuatnya, namun 

untuk karyawan harian digaji berdasarkan satuan 

waktu kerjanya. Pabrik beroperasi mulai pukul 06.00 

sampai pukul 16.00 WIB. Pekerja/buruh harian 

berkerja mulai pukul 07.00 sampai pukul 16.00 WIB 

dengan jeda istirahat 3 kali.”7  

  

                                                           
5 Lampiran  
6 Eka, Wawancara, Ponorogo, 31 Oktober 2018 
7 Eka, Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 



72 
 

 

Adapun pembagian tugas dari setiap bidang 

adalah sebagai berikut:8 

Tabel 3.2 

Pembagian Tugas UD Sukri Dana Abadi  

Cabang Babadan 

No Bidang Tugas 

1. Manajer Penanggung jawab penuh pabrik 

dalam hal operasional, seleksi 

dan penempatan kerja karyawan, 

quality control, dan seluruh hal 

yang berkaitan tentang kegiatan 

operasionalisasi pabrik. 

2. Admin Mencatat, menghitung 

persediaan barang dan target 

barang yang di minta serta 

melakukan pencatatan gaji 

karyawan berdasarkan kinerja 

secara harian, mingguan, 

bulanan dan tahunan serta 

memastikan kesesuaian antara 

data dengan barang yang ada di 

gudang tidak keliru. Juga 

mengurusi surat menyurat 

                                                           
8 Mursidi, Wawancara, Ponorogo 31 Oktober 2018. 
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perihal surat jalan dan hal-hal 

lain yang berkaitan dengan 

administrasi. 

3. Pemasar Mencari dan menerima orderan 

dari pembeli berdasarkan 

persetujuan dari Ibu Hartutik. 

4. Pj. Sapu Memastikan target tercapai serta 

ikut memastikan kualitas produk 

yang dibuat dan pergudangan 

pada tiap-tiap jenis sapu yang 

menjadi tanggungjawab. 

5. Buruh  Sapu Mengerjakan sapu sesuai dengan 

keahlian dan permintaan dari 

pemesan dengan kriteria yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Untuk buruh sapu ijuk kawul 

mengambil sisa sisir sapu dari 

tempat sisir untuk digunakan 

lagi sebagai bahan pembuatan 

sapu ijuk. 

6. Sisir dan 

potong sapu 

Menjemur sapu, merapikan sapu 

dengan alat sisir yang kemudian 

memotong/ merapikan sapu ijuk 

agar terlihat rapi dan layak 
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dijual. 

7. Potong 

bahan 

Memotong bahan ijuk, sabut 

kelapa dan lidi sesuai dengan 

ukuran yang dikehendaki serta 

menimbang untuk melihat 

output yang dihasilkan. 

8. Nali Untuk buruh sapu taman menali 

lidi dengan tangkainya agar kuat 

menggunakan kawat serta 

diperkuat lagi dengan pemberian 

paku. 

Untuk buruh sapu ijuk menali 

sapu secara rapi untuk di 

masukkan ke gudang dan 

dikirim ke Surabaya. 

9. Pewarnaan Melakukan pewarnaan sabut 

kelapa dengan pewarna hitam 

menggunakan tungku 

pembakaran yang berbahan 

bakar dari limbah sapu ijuk yang 

tidak terpakai lagi. Jika tidak 

ada yang diwarnai maka 

tugasnya membakar sampah dan 

ikut mengangkut sapu yang 
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sudah ditali ke gudang. 

10. Harian Mengerjakan apa saja yang bisa 

dikerjakan, kecuali pekerja yang 

sudah spesifik bekerja pada satu 

tempat. Bagi yang belum 

memiliki pekerjaan yang 

spesifik maka mengerjakan 

pengoplosan lidi, membantu 

memotong bahan, menjemur 

sapu, membalik sapu serta 

mengangkat sapu, finishing sapu 

taman dan mengepak sapu 

taman yang sudah jadi dengan 

cara menali sapu yang sudah 

jadi dan membungkus dengan 

terpal bekas dan memasukkan 

ke gudang sebelum dikirim ke 

Surabaya. 

 

Pabrik ini juga mempunyai peraturan yang 

jelas dalam mengatur karyawan saat bekerja. Hal ini 

dimaksudkan untuk dapat menertibkan karyawan dan 
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dapat menguntungkan perusahaan. Adapun peraturan 

untuk karyawan dibagi menjadi dua yaitu:9 

a. Peraturan untuk karawan harian: 

1. Masuk pukul 07.00 WIB 

2. Jam istirahat siang pukul 12.00 sampai pukul 

13.00 

3. Jam pulang karyawan harian pukul 16.00 WIB, 

jika belum jam pulang sudah pulang “gaji 

dipotong” 

4. Saling menghargai sesama karyawan 

5. Dilarang membuat keributan di lokasi kerja 

6. Saling menjaga kebersihan di lingkungan kerja 

7. Utamakan keselamatan dalam bekerja 

b. Peraturan untuk karyawan borongan: 

1. Gudang buka jam 06.00 WIB 

2. Dilarang mengambil lakop sendiri di gudang 

(harus diambilkan petugas) 

3. Dilarang memotong ijuk/duk sendiri (harus 

dipotongkan petugas) 

4. Saling menghargai sesama karyawan 

5. Dilarang membuat keributan di lokasi kerja 

6. Saling menjaga kebersihan di lingkungan kerja 

                                                           
9 Dokumentasi, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 
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7. Utamakan keselamatan dalam bekerja 

Pabrik sapu ini memproduksi dua jenis sapu, 

yaitu sapu ijuk dan sapu taman. Sapu ijuk diproduksi 

setengah jadi dan belum ada tangkai serta cap atau 

logo produksi.  Hasil sapu setengah jadi tersebut di 

kemas dan dikirim ke Surabaya untuk hasil akhir dan 

pemasaran. Sedangkan sapu taman diproduksi secara 

penuh dari awal sampai finishing yang kemudian 

dikirim ke Surabaya untuk dipasarkan. 

 

5. Portofolio usaha10 

Pabrik sapu cabang Babadan ini memproduksi 

berbagai macam sapu dengan spesifikasi dan 

keunggulan masing-masing. Produk ini mengacu 

pada permintaan dari konsumen yang terus 

berkembang dan bervariasi. Menurut penuturan Eka 

terkait jenis sapu yang diproduksi sebagai berikut: 

 “Kami memproduksi berbagai jenis sapu di 

sini, mulai dari sapu ijuk sapu taman sampai sapu 

mobil bahkan mendaur ulang sampah sapu jadi sapu 

yang layak dijual.”11 

 

                                                           
10 Doumentasi, 29 Oktober 2018. 
11 Eka, wawancara, ponorogo 31 oktober 2018. 
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Adapun jenis sapu yang diproduksi di pabrik 

UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3 

Portofolio Produk UD Sukri Dana Abadi  

Cabang Babadan 

Jenis Keterangan Jenis Keterangan 

Singa 

Exclusive 
Tidak ada batas SLA Sepet By Order 

Singa Merah Tidak ada batas SLA Kawul By Order 

Singa Victory By order Swass By Order 

Victory Insert By order Mcn Senar By Order 

Victory Londo By order Starlight Ijuk Max : 12.000 

Family 

kakaban 
By order 11 Jari By Order 

Family 

Bolong Singo 
By order 14 Jari By Order 

Family 

Bolong Londo 
By order Rainbow By Order 

Family 

Bolong Kawul 
By order Kilin Max : 6.000 

Singo kakapan By order Djiling By Order 

Family Merah By order 
Kelabang 

Rainbow 
By Order 

Macan New Max : 30.000 Kelabang By Order 
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Ijuk Merah 

Macan New 

Sepet 
Max : 30.000 Mobil By Order 

Macan Kilin Max : 6.000 
Mcn New 

Kawul 
By Order 

Pioner Max : 15.000 
Victory 

Bandung 
By Order 

Kupu Besar Max : 6.000 
Sp. Taman 

Florence 
Max : 100 bal 

Kupu Kecil 

Kawul 
By Order 

Sp. T. 

Florence 

Ring 

By Order 

Macan New 

Panjang 
By Order 

Sp. Taman 

Hitam/Oplos

an 

By Order 

 

Tabel di atas merupakan portofolio produk di 

UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo 

dengan total memproduksi sapu sebanyak 36 jenis 

sapu. Produksi sapu di pabrik ini tergantung dari 

banyaknya permintaan pasar dari sapu jenis tersebut. 

Untuk jenis sapu yang produksinya tidak terdapat 

batasan merupakan jenis sapu dengan permintaan 

yang selalu meningkat di pasaran sehingga tidak 

dibatasi. 
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6. Data harga sapu dan tenaga buruh harian12 

Tabel 3.4 

Daftar harga sapu perbiji  

per 31 Agustus 2017-Juni 2019 

Dalam Rupiah 

Jenis sapu Harga Jenis sapu Harga 

Singa Exclusive 510 SLA Kawul 365 

Singa Merah 460 Swass 425 

Singa Victory 425 Mcn Senar 370 

Victory Insert 425 Starlight Ijuk 360 

Victory Londo 425 11 Jari 360 

Family kakaban 600 14 Jari 400 

Family Bolong Singo 460 Rainbow 450 

Family Bolong Londo 425 Kilin 360 

Family Bolong Kawul 425 Djiling 360 

Singo kakapan 700 
Kelabang 

Rainbow 
450 

Family Merah 425 Kelabang Merah 450 

Macan New Ijuk 360 Mobil 175 

Macan New Sepet 360 
Mcn New 

Kawul 
360 

Macan Kilin 380 
Victory 

Bandung 
150 

Pioner 425 
Sp. Taman 

Florence 
350 

Kupu Besar 360 
Sp. T. Florence 

Ring 
350 

Kupu Kecil Hijau 

Kawul 
380 

Sp. Taman 

Hitam/Oplosan 
350 

Macan New Panjang 450 Sapu taman nali 200 

SLA sepet 365   

                                                           
12 Dokumentasi, Ponorogo 25 Juni 2019 
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Tabel di atas merupakan harga sapu perbiji 

yang digunakan sebagai acuan dalam mengupah 

buruh borongan. Harga tiap jenis sapu berbeda 

karena menyesuaikan dengan tingkat kesulitan 

pengerjaan dan harga produk di pasaran. Harga 

tersebut diperbarui setiap tiga tahun sekali guna 

menyesuaikan dengan harga di pasaran apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan pada tiap jenis 

sapu. 

Tabel 3.5 

Ongkos sisir potong dan harian sapu per 31 

Agustus 2017-Juni 2019 

No. Sisir potong 
Ongkos 

(Rp/lusin) 
No. Harian 

Ongkos 

(Rp) 

1. Sisir kipas 550 1. Yanto 38.000 

2. 
Sisir victory/ 

swass 
600 2. Yogi 38.000 

3. 
Sisir singo 

merah 
700 3. Pak Ran 40.000 

4. Sisir SX 750 4. Dedi 42.000 

5. 
Sisir singo 

kakapan 
700 5. 

Ganden/ 

Doni 
42.000 

   6. Ipul 45.000 

   7. Depit 45.000 

   8. Fitri 27.000 
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Tabel di atas merupakan ongkos sisir potong 

dan harian di UD Sukri Dana Abadi Cabang 

Babadan Ponorogo. Ongkos sisir potong digunakan 

sebagai acuan dalam mengupah buruh borongan 

bidang merapikan (menyisir dan memotong) sapu. 

Ongkos tersebut diperhitungkan dari setiap lusin 

sapu yang disisir dan dipotong untuk dirapikan. 

Ongkos harian diperhitungkan dari lama waktu 

bekerja buruh harian. 

 

7. Proses produksi13 

a. Mekansime pembuatan sapu ijuk sebagai berikut: 

1) Sapu berbahan dasar ijuk dan serabut kelapa. 

2) Ijuk dan serabut kelapa tersebut pesan 

terlebih dahulu dari pengepul dari Bandung. 

3) Membedakan/ memilah bahan sapu: 

a) Ijuk: TbX, Cetotan Panjang, Cetotan 

Pendek, SP1, SP2, dan SP Semi. 

b) Serabut kelapa: kuning dan hitam. 

4) Memotong bahan sesuai dengan ukuran, baik 

lidi dan serabut kelapa. 

                                                           
13 Eka, Wawancara, Ponorogo 29 Oktober 2018. 
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5) Ditimbang bahan sapu per-Kg. Berfungsi 

untuk mengetahui hasil produksi. 

6) Setiap 1Kg digunakan untuk 4 biji sapu ijuk. 

7) Setelah ditimbang sesuai, maka di masukkan 

dalam plastik lakop. Menggunakan kawat 

atau tali rafia agar dapat ditarik. 

8) Di stoples kalau menggunakan tali kawat, 

jika menggunakan tali rafia maka di bakar 

talinya agar tidak mengelupas untuk sapu 

ijuk. 

9) Sapu tersebut di jemur sampai kering. 

10) Di sisir, supaya halus. 

11) Dirapikan dengan cara dipotong. 

12) Di tali dan dikemas kedalam kardus. 

13) Finishing Surabaya. 

b. Mekansime pembuatan sapu taman sebagai 

berikut: 

1) Sapu berbahan dasar lidi dipesan dari 

pengepul malang, jenis lidi ada dua macam 

yaitu hitam dan putih. 

2) Lidi hitam dipotong sesuai dengan ukuran 

yang dikehendaki. 
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3) Disortir/ dipisahkan dari lidi yang pendek dan 

tidak layak digunakan. 

4) Dicampur dengan lidi putih untuk 

mempercantik warna lidi 

5) Dimasukkan kedalam lakop yang terlebih 

dahulu diberi gagang dan aksesoris 

pendukung lainnya. 

6) Disamakan panjang antar lidi dengan 

dipukul-pukul. 

7) Ditali dengan kawat dan dipaku agar semakin 

kuat. 

8) Finishing dengan merapikan sapu dan 

memberi label berupa stiker. 

9) Ditali  dengan rafia 10 biji setiap tali. 

10) Dibungkus dengan terpal bekas dengan cara 

dijahit manual rapi. 

11) Dikirim ke Surabaya untuk dipasarkan 
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B. Pelaksanaan Pengupahan Buruh di UD Sukri Dana 

Abadi Cabang Babadan Ponorogo. 

UD sukri dana abadi cabang babadan ponorogo 

menggunakan dua sistem pengupahan. Hal ini seperti 

penuturan Eka sebagai berikut: 

”Sistem pengupahan yang diterapkan di UD Sukri 

Dana Abadi terbagi menjadi dua yaitu sistem upah 

harian14 dan sistem upah borongan15 atau satuan unit. 

Pembagian sistem upah ini berdasarkan pada 

mekanisme kerja dan tanggungjawab buruh terhadap 

pekerjaannya.”16  

 

Sistem upah borongan/ satuan unit didasarkan pada 

jumlah barang/ unit yang dihasilkan oleh buruh pada 

setiap harinya yang diakumulasi pada setiap 

minggunya, namun hal ini harus sesuai dengan 

standarisasi pabrik mengenai produk yang layak untuk 

dijual. Sistem upah harian didasarkan pada waktu 

bekerja dan juga tidak dikhususkan dalam satu bidang, 

yang mana buruh mendapat tugas secara lebih fleksibel 

dan tidak menetap pada satu bidang pekerjaan saja.17 

                                                           
14 Upah harian adalah sistem upah yang dibayarkan berdasarkan 

hari masuk kerja. 
15 Upah borongan adalah sistem upah yang dibayarkan berdasarkan 

perhitungan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 
16 Eka, Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 
17 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 
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Menurut penuturan Wagiran sebagai buruh harian 

sebagai berikut: 

“Saya bekerja disini santai saja karena tidak ada 

pekerjaan yang khusus, namun saya mengerjakan apa 

saja yang diperintahkan oleh mandor saja.”18 

 

Buruh borongan pada pabrik ini mayoritas adalah 

buruh perempuan dan upahnya dihitung dari setiap 

barang yang dihasilkan dan perhitungannya pun 

berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan serta 

keahlian buruh. Menurut pernyataan Siswanto sebagai 

buruh borongan sebagai berikut:  

“Bagi yang mengerjakan sapu maka upahnya 

dihitung perbiji sapu yang dihasilkan namun untuk sisir 

dan potong mendapat upah perlusin sapu yang 

dihasilkan.”19  

 

Untuk buruh yang baru masuk atau dalam masa 

pelatihan, pabrik memberi kebijakan pemberian upah 

secara harian untuk mengetahui kinerja dari buruh dan 

juga sebagai acuan buruh mengenai upah kedepannya 

yang berlaku normalnya selama satu minggu. Jika masa 

                                                           
18 Wagiran, Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2018. 
19 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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pelatihan selesai maka upah yang diberikan disesuaikan 

dengan sistem upah yang diambil oleh buruh.20 

Pembayaran upah buruh di pabrik ini dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama yaitu setiap satu 

minggu sekali tepatnya pada setiap hari Rabu. 

Pembayaran upah ini berdasarkan pada sistem upah 

masing-masing, seperti pada sistem upah harian 

dihitung berdasarkan pada lama waktu kerja pada 

minggu tersebut. Menurut Mursidi untuk buruh harian 

yang bekerja penuh akan mendapatkan bonus, seperti 

pernyataan berikut:  

“Buruh harian yang bekerja penuh selama satu 

minggu akan mendapatkan tambahan upah bonus Rp. 

15.000 sebagai penyemangat dan bonus atas 

kerjanya.”21  

 

Berbeda dengan penuturan Dedi selaku buruh harian 

terkait upah bonus sebagai berikut:  

“Bonus tersebut dibayarkan ketika benar-benar 

bekerja penuh selama satu minggu, namun jika satu hari 

saja hanya bekerja setengah hari maka bonus akan 

hangus.”22  

 

                                                           
20 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
21 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
22 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
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Untuk sistem upah borongan didasarkan pada 

jumlah penyelesaian dan kualitas produk yang 

dihasilkan pada tiap minggunya. Untuk ongkos mulai 

dari Rp. 150- Rp. 750 per produk. Perhitungan 

dilakukan setiap hari saat pulang kerja, buruh 

menyetorkan rekap pekerjaan hari itu kepada mandor 

untuk diakumulasikan selama satu minggu.23 Namun 

masih terdapat masalah mengenai pembayaran upah 

buruh seperti pada saat kenaikan upah buruh yang 

seharusnya dibayarkan pada saat jatuh tempo tetapi 

terjadi keterlambatan.24 Menurut Harti mengenai 

keterlambatan kenaikan upah sebagai berikut: 

“Kalau upah naik tapi terlambat ya jelas merugikan 

buruh soalnya barang-barang kebutuhan sudah naik 

dulu tapi upah masih menunggu kepastian naik.”25 

 

Sebagian besar dari buruh yang bekerja di pabrik 

adalah ibu rumah tangga yang ingin menambah 

penghasilan keluarga/ sebagai kerja sampingan guna 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.26 Menurut 

                                                           
23 Eka, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
24 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
25 Harti, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
26 Ibid., 
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keterangan dari Siswanto terkait dengan pekerjaannya 

sebagai berikut:  

“Pekerjaan ini adalah pekerjaan utama disamping 

bekerja di sawah, karena pekerjaan sawah tak menentu 

tetapi di pabrik tiap hari selalu ada pekerjaan yang pasti. 

Saya setiap Minggu menerima upah kurang lebih Rp 

350.000, jika dijumlahkan dalam satu bulan sekitar Rp 

1.500.000. namun upah segitu harus dibagi dengan 

kebutuhan keluarga dan ditabung sekitar Rp 500.000 

menurut saya sudah cukup layak jika hidup di desa 

namun masih banyak kurangnya.”27 

 

Semisal dengan pernyataan di atas, menurut 

penuturan dari Dedi selaku buruh harian sebagai 

berikut:  

“Buruh harian yang dibayar Rp 42.000 sehari yang 

jika dijumlahkan dalam satu bulan menjadi Rp 

1.008.000 masih kurang dan hanya habis untuk ngopi 

saja.”28 

 

Untuk menambah penghasilan buruh, pabrik juga 

memberi upah lembur yang dibayarkan menurut 

hitungan waktu diluar jam kerja normal buruh. Menurut 

penuturan Mursidi untuk upah lembur buruh sebagai 

berikut:  

                                                           
27 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
28 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
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“Buruh yang lembur diberikan upah lembur Rp. 

25.000/ jam kerja. Jika target pabrik belum terpenuhi 

maka pihak pabrik menyarankan untuk lembur guna 

memenuhi target yang ada. Pekerjaaan yang sering 

dikerjakan di luar jam kerja adalah proses bongkar muat 

barang.” 29 

 

Namun terdapat perbedaan pernyataan dari buruh 

tentang upah lembur tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

peryataan Dedi sebagai berikut:  

“Upah lembur di pabrik itu tidak pasti tergantung 

apa yang dikerjakan dan waktu kerja, upahnya sekitar 

Rp.15.000-30.000 tapi itu pun tidak dihitung secara 

perjam kerja. Buruh diberikan jatah lembur untuk 

menambah penghasilan setiap minggunya sebanyak 2-3 

kali.” 30  

 

Penilaian pekerjaan buruh oleh mandor31 dirasa 

masih kurang oleh sebagian buruh terutama pada buruh 

harian. Ketidakpuasan dari buruh dari penilaian Mandor 

seperti yang dinyatakan oleh Dedi sebagai berikut:  

“Saya agak kurang pas dengan tindakan mandor 

yang menyamakan antara buruh harian yang telat 

masuk dengan yang rajin masuk dari pagi. Harusnya 

masuk jam 07.00 namun ada yang datang jam 08.00 

bahkah jam 09.00 namun tidak ada pemotongan upah, 

                                                           
29 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
30 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
31 Mandor adalah orang yang mengepalai beberapa orang atau 

kelompok dan bertugas mengawasi mereka. 
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tetapi kalau datang lebih dari jam 09.00 baru dipotong 

upahnya. Saya rasa ini kurang adil karena buruh yang 

kerja lebih pagi harus disamakan dengan buruh yang 

telat dalam hal penerimaan upah. Jam kerjanya saja 

sudah berbeda tapi dibayar sama kan rugi yang kerja 

pagi-pagi, padahal sudah ada peraturannya tapi masih 

belum dipatuhi.”32 

 

Lain daripada itu masalah buruh produksi yang 

mengeluhkan upah yang tidak sesuai dengan kesulitan 

dari pengerjaan produk yang mengakibatkan kurang 

nyamannya buruh dalam bekerja.33 Menurut Siswanto 

sebagai berikut:  

“Upah yang dibayarkan belum sesuai dengan apa 

yang dikerjakan karena kadang pengerjaan barang sulit 

namun upahnya disamakan seperti biasa.”34  

 

Alasan dari longgarnya peraturan di pabrik menurut 

Mandor sebagai berikut:  

“Karena jika dibuat peraturan terlalu keras 

ditakutkan buruh akan tidak betah, jadi ya sudah kita 

buat mudah saja dan bagaimana buruh bisa bekerja 

dengan tenang dan betah.”35 

 

Menurut Mandor terhadap upah yang dibayarkan 

yaitu sebagai berikut:  

                                                           
32 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
33 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
34 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
35 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 



92 
 

 

“Upah yang dibayarkan sudah wajar sesuai dengan 

yang dikerjakan oleh buruh. Daripada kerja di sawah 

mendingan kerja disini tiap hari ada kerjaan, walaupun 

tidak besar namun sudah cukup untuk sehari-hari.”36 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan salah 

satu buruh borongan yang lebih untung kerja di pabrik 

dan merasa wajar akan upah yang dibayarkan yaitu 

sebagai berikut:  

“Saya bekerja disawah hanya sampingan, yang 

pokok ya di pabrik buat sapu karena lumayan upahnya 

buat kebutuhan sehari-hari dan menurut saya sudah 

wajar karena saya dibayar secara borongan.”37 

 

Berbeda dengan penuturan dari buruh harian yang 

merasa upah yang dibayarkan belum wajar. Menurut 

Dedi sebagai berikut:  

“Saya masih kurang wajar karena saya sudah 

bekerja selama 5 Tahun namun diberikan upah Rp 

42.000/ hari yang berada di bawah standar pekerja kasar 

seperti kerja di sawah saja Rp 50.000/hari atau kerja di 

bangunan/ nguli Rp 60.000/hari.”38  

 

Menurut Siswanto Upah tersebut sudah sesuai 

dengan kerjanya, seperti penuturannya sebagai berikut:  

                                                           
36 Ibid., 
37 Yanti, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
38 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
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“Kerja disini emang santai mas jadi gajinya ya 

santai, ya daripada tidak kerja kan mendingan kerja 

disini bisa nambah-nambah penghasilan.”39 

 

Upah di pabrik ini belum memperhatikan keadilan 

eksternal perusahaan yang ditandai dengan tidak 

dilakukannya survai upah pekerjaan sejenis. Menurut 

Mandor pabrik mengenai penentuan besaran upah 

sebagai berikut:  

“Penentuan besaran upah baik harian maupun 

borongan di pabrik ini tidak didasarkan pada survei 

upah yang berlaku namun didasarkan pada harga jual 

produk di pasaran saat itu. Walaupun tidak menerapkan 

sistem survai upah terlebih dahulu, tetapi pabrik tetap 

memperhatikan kelayakan upah yang diberikan kepada 

buruh dan juga upah tersebut dapat meningkat sesuai 

dengan kinerja dan lama bekerja. Penerapan sistem 

upah dengan didasarkan harga produk dipasaran dapat 

menguntungkan buruh karena harganya akan lebih 

tinggi daripada harga upah tenaga kerja dipasaran.”40  

 

Pernyataan Mandor diatas berdeda dengan 

penuturan dari Dedi selaku buruh harian yaitu:  

“Saya masih belum puas terhadap upah yang 

dibayarkan karena menurut saya masih dibawah pasaran 

umumnya di daerah ini tetapi mau bagaimana lagi disini 

                                                           
39 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
40 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
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pekerjaan setiap hari selalu ada jadi ya saya teruskan 

saja.”41 

 

Sistem upah borongan dan harian di pabrik sapu UD 

sukri dana abadi masih kurang optimal dalam 

penerapannya dilihat dari masih terdapat masalah 

mengenai sistem tersebut. Kepastian kenaikan buruh, 

upah yang standar untuk pengerjaan sulit/ berat, 

penilaian yang kurang obyektif dan masalah lainnya 

harus dibenahi guna mengoptimalkan sistem yang 

sudah berlaku tersebut sehingga tidak ada pihak yang 

akan dirugikan pada waktu yang akan datang. 

 

C. Alasan UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan 

Ponorogo Menggunakan Sistem Pengupahan Buruh 

Berupa Borongan Dan Harian. 

Penerapan dua sistem pengupahan borongan dan 

harian pada pabrik sapu UD Sukri Dana Abadi Cabang 

Babadan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh Pemilik dan Mandor/Manajer. Terdapat banyak 

sistem pembayaran upah buruh yang ada, namun pihak 

pabrik memutuskan untuk menggunakan sistem upah 

borongan dan harian yang disesuaikan dengan pabrik. 

                                                           
41 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
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Menurut penuturan dari mandor selaku 

penanggungjawab pabrik ini sebagai berikut:  

“Pemilihan sistem pengupahan ini dapat 

menguntungkan kedua belah pihak. Pada sistem upah 

borongan yang perhitungannya berdasarkan pada setiap 

barang/unit yang dihasilkan dapat memudahkan pabrik 

dalam menghitung biaya pekerja dan juga seberapa 

banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pabrik untuk 

upah buruh, di sisi lain buruh pun juga semakin giat 

dalam bekerja karena upah yang dibayarkan sesuai 

dengan kinerja yang dicurahkan dalam produksi. Sistem 

upah ini pula dapat menambah kepercayaan buruh 

terhadap pabrik karena transparansi upah yang diterima 

sesuai dengan apa yang dikerjakan.”42 

 

Menurut mandor mengenai alasan penggunaan 

sistem harian yaitu sebagai berikut:  

“Pada sistem upah harian ini diperhitungkan 

berdasarkan lama waktu kerja buruh yang dipersamakan 

dengan buruh kasar lainnya. Pemilihan sistem upah 

harian ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak 

pabrik dalam memperhitungkan biaya tenaga 

kasar/serabutan di pabrik yang sulit untuk dihitung hasil 

kerjanya tidak seperti buruh borongan yang jelas dan 

terukur. Sistem upah ini disandarakan pada waktu kerja 

buruh yang dihitung secara harian, namun upah tetap 

diakumulasikan selama satu minggu kerja. Keuntungan 

bagi buruh dari penerapan sistem upah harian ini adalah 

kejelasan dari upah yang diterima dari perhitungan 

                                                           
42 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
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waktu kerja yang menjadikan buruh bekerja dengan 

tenang.”43 

 

Pemilihan sistem upah borongan dan harian oleh 

pabrik cukup membantu dalam menentukan besaran 

biaya pekerja produksi yang digunakan untuk 

mengupah buruh. Namun sistem ini masih mempunyai 

kekurangan dalam hal kedisiplinan buruh harian yang 

bekerja dengan santai yang berakibat pada penurunan 

kinerja walaupun dengan upah yang sama. Serta buruh 

borongan yang mengejar target dapat mengakibatkan 

peralatan pabrik mudah rusak karena kurang 

memperhatikan ketahanan dan keawetan peralatan 

produksi. Hal in dapat berdampak pada bertambahnya 

biaya operasional pabrik untuk menanggung 

permasalahan tersebut. 

 

D. Peran Sistem Pengupahan Borongan Dan Harian 

Terhadap Kesejahteraan Buruh di UD Sukri Dana 

Abadi Cabang Babadan. 

Latar belakang pendirian dari pabrik ini adalah 

ingin membantu perekonomian dari masyarakat sekitar 

yang dulunya bekerja tidak menentu sehingga mendapat 

                                                           
43 Ibid., 
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pekerjaan yang tetap. Dari  pengamatan Peneliti, 

peningkatan perekonomian ini dapat dirasakan dan 

dilihat dari banyaknya buruh yang bekerja di pabrik ini 

dengan rentang waktu yang cukup lama.44 Hal ini 

didukung dengan pernyataan Yanti sebagai berikut: 

“Saya senang bekerja disini karena tiap hari ada 

kerjaan jadi sudah ada jaminan dapat penghasilan tiap 

minggunya. Sudah 5 tahun saya kerja disini dari awal 

masuk sampai sekarang saya rasa upah yang saya 

terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari daripada tidak bekerja. Namun kalau mau beli 

kebutuhan yang lain ya harus nabung  dulu dan kerja 

lebih giat.”45 

 

Berbeda dengan pendapat dari bapak Siswanto 

yang merasa upahnya sudah baik jika diterapkan di 

desa, namun ada keluhan sekeras apapun buruh bekerja 

pasti akan ada penurunan produktifitas yang 

mengakibatkan turunnya penghasilan. Lain daripada itu 

kebanyakan buruh sudah berkeluarga sehingga beban 

akan semakin dirasakan bila penghasilan berkurang.46  

Pengupahan pekerja/buruh telah diatur oleh 

pemerintah dalam peraturan tentang batas minimum 

upah yang biasa disebut dengan Upah Minimum 

                                                           
44 Observasi, Kesejahteraan Buruh, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
45 Yanti, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
46 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi 

(UMP). Kedua peraturan tersebut digunakan pemerintah 

untuk sebagai garis pengaman pengupahan untuk 

menjamin kesejahteraan pekerja/buruh. Di Ponorogo 

sendiri telah diatur besaran UMK yang diatur oleh 

Pemerintah Jawa Timur untuk Kabupaten Ponorogo 

sebesar Rp.1.509.816,12.47 Adapun upah yang berlaku 

di masyarakat terkait dengan pembayaran upah tenaga 

kasar berdasarkan pada permintaan dan penawaran 

pasar. Upah di masyarakat untuk wilayah ponorogo 

sendiri sudah mencapai Rp. 60.000 perhari dan Rp. 

25.000- Rp. 30.000 untuk kerja setengah hari. Upah 

tersebut berlaku untuk semua jenis tenaga kasar baik di 

sawah maupun di bangunan (kuli).48 

Selain dengan upah yang dibayarkan langsung, 

pihak pabrik juga memberikan program kesejahteraan 

buruh dengan tujuan mengoptimalkan peningkatan 

kesejahteraan buruh. Berikut adalah program 

kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang 

Babadan: 

                                                           
47 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang 

Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. 
48 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
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Tabel 3.6 

program kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana 

Abadi Cabang Babadan 

No. Ekonomis Fasilitas 

1. Tunjangan pensiun Musholla 

2. Coffee break Cuti 

3. Uang lebaran/ THR Koperasi 

4. Bonus Izin 

5. Pakaian kerja Rekreasi 

6. Uang pengobatan  

 

Terkait dengan masa yang akan datang, pabrik 

tidak memberikan jaminan-jaminan seperti yang ada 

pada usaha berskala besar. Buruh yang sudah berkerja 

cukup lama akan lebih diperhatikan karena merupakan 

aset pabrik, hal ini menjadi spesial karena tidak adanya 

batas pensiun untuk buruh di pabrik ini. Jika dirasa 

sudah tidak mampu maka biasanya buruhlah yang 

meminta berhenti bekerja (keluar). Sebagai balas jasa 

maka akan diberi pasangon dan juga ucapan 

terimakasih berupa pemberian sapu yang dilakukan 

secara berkala. Walaupun bukan berbentuk uang tunai 

namun sudah memberikan kesenangan batin bagi 

pensiunan buruh pabrik tersebut. Pihak pabrik sangat 

menghargai usaha yang telah dicurahkan buruh sebelum 
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pensiun karena pihak pabrik sudah menganggap buruh 

sebagai satu keluarga.49 

Pabrik juga memberikan coffee break saat 

istirahat kerja yang digunakan untuk tukar pikiran antar 

pekerja/buruh mengenai pekerjaan. Sebagai buruh lepas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat 

maka buruh tidak diberikan uang makan. Dalam 

perhitungannya upah yang diberikan kepada buruh 

sudah termasuk uang makannya juga. Sehingga pabrik 

tidak wajib untuk memberi makan atau uang makan 

kepada buruh. Sebagai ganti dari uang makan maka 

kebijakan dari pabrik memberikan fasilitas coffee break 

kepada buruh. 50  Menurut pengamatan dari Peneliti, 

saat jam istirahat makan, buruh banyak yang pulang 

untuk makan dan sholat karena memang rumahnya 

tidak  jauh dari pabrik. Namun untuk buruh yang tidak 

pulang atau rumahnya jauh sudah mempersiapkan bekal 

makan sehingga buruh dapat bekerja secara penuh di 

pabrik.51 

Untuk usaha dalam pemenuhan menjelang hari 

raya, pihak pabrik juga memberikan tunjangan hari raya 

                                                           
49 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
50 Ibid., 
51 Observasi, Kesejahteraan Buruh, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
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(THR) kepada setiap buruhnya. Jumlah besaran THR 

yang dibayarkan didasarkan pada lama bekerja di 

pabrik. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:52 

a. Buruh borongan : uang Rp. 200.000- 250.000 + 

baju + sapu. 

b. Buruh harian : uang Rp. 200.000-300.000 + baju + 

sapu.  

Pembayaran THR tersebut sudah dirasa pas bagi 

sebagian buruh namun masih terdapat ketidakpuasan 

terhadap kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh 

buruh harian yang menginginkan menurut Dedi 

mengenai penerimaan THR sebagai berikut: 

”THR serupa dengan gaji/upah ke 13 seperti 

pegawai yang mendapatkan THR pada umumnya. 

Tambahnya kalau THR Cuma segitu bisa buat apa.”53  

 

Menurut mandor mengenai THR sudah pas untuk 

buruh sesuai dengan pernyataan sebagai berikut: 

”THR tersebut sudah pas karena malihat dari 

keadaan pabrik dan juga tidak memberikan berupa uang 

saja namun juga berupa baju dan sapu.”54 

 

                                                           
52 Eka, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
53 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
54 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
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Pihak pabrik juga memberikan fasilitas berupa 

pakaian kerja yang di ganti setiap tahunnya. Pakaian 

kerja tersebut dipakai setiap satu minggu sekali.  

Fasilitas selanjutnya berupa uang kesehatan sebagai 

ganti dari jaminan kesehatan jika terdapat salah satu 

dari buruh sakit dapat dipergunakan dari dana yang 

dianggarkan oleh pabrik. Uang kesehatan tersebut juga 

terbatas nilainya jadi harus dihemat dalam 

penggunaannya. Penganggarannya dari uang tak 

terduga pabrik selama satu tahun buku.55 

Pabrik juga memberi fasilitas fisik seperti adanya 

musholla di area pabrik yang dekat dengan kawasan 

produksi sehingga memudahkan buruh dalam 

melakukan ibadah. Pihak pabrik membebaskan buruh 

dalam melakukan ibadah dalam bentuk apapun karena 

memang sudah menjadi hak mereka mendapatkan hal 

itu. Penempatan kamar mandi dan tempat wudhu yang 

memadai dan strategis menambah kenyamanan dalam 

bekerja. Di pabrik ini juga terdapat koperasi pekerja, 

namun pengurus koperasi ini berasal dari luar pabrik. 

Menurut penuturan Mandor mengenai koperasi tersebut 

sebagai berikut: 

                                                           
55 Ibid., 
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”Memang sebenarnya pengurus koperasi tersebut 

adalah mantan buruh disini namun setelah mendirikan 

koperasi dia fokus untuk mengurus koperasi pekerja 

tersebut.”56 

 

Pabrik memberikan libur seminggu sekali pada 

hari Minggu dan juga hari besar lainnya, namun jika 

buruh ingin cuti atau izin tidak masuk kerja cukup izin 

kepada Mandor dengan menyertakan alasan yang jelas. 

Menurut penuturan Yanti mengenai hari libur sebagai 

berikut:  

“Kalau ada acara di sekitar pabrik pasti libur 

apalagi kalau musim panen dan ada pesta pernikahan, 

karena kabanyakan buruh masih satu kawasan maka 

ikut membantu kalau ada acara di lingkungan.kalau lagi 

musim ke sawah ya libur dulu, garap sawah dulu baru 

masuk kerja lagi.”57 

 

 Menurut informasi dari Mandor kemudahan 

izin/cuti yang diterapkan di pabrik ini memang sudah 

direncankan sebagai upaya mempertahankan dan 

membuat kenyamanan buruh saat bekerja sesuai dengan 

prinsip pabrik. Terdapat maksimal hari untuk izin, bagi 

buruh produksi 3 hari kerja dan untuk kantor 5 hari 

kerja. Jika melebihi ketentuan maka akan diberi 

                                                           
56 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
57 Yanti, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2019. 
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peringatan atau bahkan bisa diberhentikan karena dapat 

merugikan pabrik.58 Namun berbeda dengan penuturan 

Dedi selaku buruh harian, untuk izin buruh tidak 

terdapat ketentuan yang mengaturnya. Hal ini sesuai 

dengan penuturannya yaitu “jika izin ya sampai selesai 

urusan baru masuk kerja lagi.”59 Pabrik juga 

mengadakan acara rekreasi untuk pekerja/ buruh setiap 

2 Tahun sekali guna penyegaran dengan biaya 

ditanggung bersama.60 

Upah yang dibayarkan kepada buruh sudah dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat 

segera (kebutuhan dasar) diri maupun keluarga. Namun 

untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier masih 

belum dapat sepenuhnya terpenuhi dari upah tersebut 

karena besaran upah masih berada di bawah UMK 

Ponorogo ditambah lagi dengan buruh harian yang 

dibayar kurang dari umumnya di masyarakat 

menjadikan belum tercapainya keadilan eksternal 

pabrik. Untuk menutupi upah yang kurang tersebut, 

pihak pabrik memberikan program kesejahteraan 

kepada buruh berupa kesejahteraan berupa ekonomis 

                                                           
58 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 
59 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 
60 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 



105 
 

 

dan fasilitas. Namun penerapan program tersebut belum 

dapat menutupi dari kekurangan upah yang diberikan . 

Program tersebut masih terkesan setengah-setengah 

dalam pelaksanaannya sehingga dirasa kurang optimal. 

 



106   BAB IV ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN  DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH  DI UD SUKRI DANA ABADI CABANG BABADAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  A. Analisis Pelaksanaan Pengupahan Buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo perspektif Ekonomi Islam. Sistem pengupahan yang diterapkan di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan terbagi menjadi dua yaitu upah borongan atau satuan unit dan upah harian. Sistem upah borongan/ satuan unit didasarkan pada jumlah barang/ unit yang dihasilkan oleh buruh pada setiap harinya yang diakumulasi pada setiap minggunya, namun hal ini harus sesuai dengan standarisasi pabrik mengenai produk yang layak untuk dijual. Menurut pernyataan Siswanto mengenai sistem upah di pabrik sebagai berikut:  “Bagi yang mengerjakan sapu maka upahnya dihitung perbiji sapu yang dihasilkan namun untuk sisir 106 



107   dan potong mendapat upah perlusin sapu yang dihasilkan.”1  untuk sistem upah harian menurut Mandor sebagai berikut:  “Sistem upah harian didasarkan pada waktu bekerja dan juga tidak di khususkan dalam satu bidang, yang mana buruh mendapat tugas secara lebih fleksibel dan tidak menetap pada satu bidang pekerjaan saja.” 2   Menurut Wagiran mengenai pekerjaanya di pabrik sebagai berikut: “Saya bekerja disini santai saja karena tidak ada pekerjaan yang khusus, namun saya mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh mandor saja.”3   Untuk sistem upah borongan didasarkan pada jumlah penyelesaian dan kualitas produk yang dihasilkan pada tiap minggunya. Untuk ongkos mulai dari Rp. 150- Rp. 750 per produk. Perhitungan dilakukan setiap hari saat pulang kerja buruh menyetorkan rekap pekerjaan hari itu kepada mandor untuk di akumulasikan selama satu minggu.4 Pada buruh harian mendapat ketentuan tambahan yaitu jika                                                            1 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 2 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2018. 3 Wagiran, Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2018. 4 Eka, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 



108   bekerja selama satu minggu penuh maka mendapat tambahan upah/bonus Rp 15.000 sebagai penyemangat kerja. Namun bonus ini juga terdapat syarat khusus yaitu bila buruh tidak masuk setengah hari saja pada minggu tersebut maka bonus tersebut akan hangus.5 Menurut Buchari Alma dalam buku “Pengantar Bisnis” menyebutkan metode pembayaran upah diantaranya sistem upah waktu dan sistem prestasi, potongan, persatuan hasil.6 Di dalam pabrik istilah sistem satuan waktu ini dapat dipersamakan dengan upah harian dan sistem prestasi, potongan, persatuan hasil dapat dipersamakan dengan upah borongan karena didasarkan pada barang yang dihasilkan. Menurut ekonomi Islam upah yang dibayarkan tersebut sudah memenuhi syarat upah yang sepadan. Upah yang sepadan (al-ajr al-mithli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. 7 Menurut Dessler menyatakan “tidak ada aturan yang pasti mengenai sistem perhitungan bonus dan beberapa perusahaan tidak memiliki formula untuk                                                            5 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 6 Buchari Alma, Pengantar Bisnis , 223-224. 7 Ibid., 103. 



109   mengembangkan dana bonus”.8 Oleh karena itu pemberian upah bonus sah-sah saja berdasarkan peraturan pabrik sendiri karena memang merupakan kebijakan dari internal pabrik. Waktu pembayaran buruh dilakukan satu minggu sekali tepatnya setiap hari rabu berdasarkan kesepakatan antara buruh dan mandor. Namun masih terdapat masalah mengenai pembayaran upah buruh seperti pada saat kenaikan upah buruh yang seharusnya dibayarkan pada saat jatuh tempo tetapi terjadi keterlambatan. Keterlambatan kenaikan upah bisa saja dapat merugikan pihak buruh karena pada umumnya kenaikan upah dibarengi dengan harga barang kebutuhan yang juga meningkat, jadi akan terjadi kerugian pada pihak buruh. Waktu pembayaran upah pekerja/buruh telah diterangkan Rasulullah dalam hadist berikut:  �َ�ّ�ََو ِ	ْ�َ��َ ُ ِ َ�َ� ا�� � ا�� �ِْ� ُ�َ�َ� �َ�َل �َ�َل رَُ�ْ�ُل ا��ِْ� .Artinya:“Dari ‘Abd. Allah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “ berikanlah upah kepada                                                            8 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya , 167-168 ).رواه ا�� *� 	(أَْ َ�هُ َ)�َْ' أَْن َ%ِ$� َ�َ��ُُ	  أَْ�ُ"�ا اْ!َِ ْ�َ َ�ْ� َ�



110   pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).9  Hadis ini berkaitan dengan hak buruh yang seharusnya segera dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Hal ini karena ada kemungkinan buruh tersebut sangat membutuhkannya untuk keperluannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan buruh karena akan mengakibatkan tertundanya pemenuhan kebutuhan hidupnya.10 Penundaan atau keterlambatan pembayaran upah maupun kenaikan upah buruh dapat berakibat fatal. Hal ini dapat mengakibatkan disiplin, moral, gairah dan kerja buruh menurun, bahkan kemungkinan turnover atau perputaran buruh akan lebih besar. Jika penundaan atau keterlambatan pembayaran upah tidak terjadi maka kemungkinan bertambahnya kepercayaan buruh akan semakin besar terhadap perusahaan, serta ketenangan dan konsentrasi terhadap pekerjaan akan lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman bagi pengusaha bahwa upah yang diberikan kepada buruh                                                            9 Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 276. 10 Idri. Hadis Ekonomi , 222. 



111   adalah untuk memenuhi kebutuhan buruh beserta keluarganya, terlebih lagi kalau kebutuhan tersebut mendesak dan harus segera dipenuhi seperti keperluan makan. 11 Sebagian besar buruh adalah ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. namun terdapat pula buruh yang memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan tetapnya karena merasa menguntungkan dan pasti. Pasti disini maksudnya pasti ada yang dikerjakan sehingga pasti mendapat jaminan upah sebagai penghasilan tetap. Menurut keterangan dari Siswanto sebagai berikut:  “Pekerjaan ini adalah pekerjaan utama disamping bekerja di sawah, karena pekerjaan sawah tak menentu tapi di pabrik tiap hari selalu ada pekerjaan yang pasti. Saya setiap Minggu menerima upah kurang lebih Rp 350.000, jika dijumlahkan dalam satu bulan sekitar Rp 1.500.000. namun upah segitu harus dibagi dengan kebutuhan keluarga dan ditabung sekitar Rp 500.000 menurut saya sudah cukup layak jika hidup di desa namun masih banyak kurangnya.”12   Menurut Dedi dari upah yang didapatkannya  dari pabrik sebagai berikut:                                                            11 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya, 127. 12 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 



112   “Saya mendapat upah Rp 42.000 sehari yang jika dijumlahkan dalam satu bulan menjadi Rp 1.008.000 masih kurang dan hanya habis untuk ngopi saja.”13  Untuk menambah penghasilan buruh, pabrik menerapkan lembur. Buruh yang lembur diberikan upah lembur Rp. 25.000/ jam kerja.14 Namun terdapat perbedaan pernyataan dari buruh tentang upah lembur tersebut. Upah lembur di pabrik itu tidak pasti tergantung apa yang dikerjakan dan waktu kerja, upahnya sekitar Rp.15.000-30.000 tapi itu pun tidak dihitung secara perjam kerja.15 Buruh diberikan jatah lembur untuk menambah penghasilan setiap minggunya sebanyak 2-3 kali. Jika target pabrik belum terpenuhi maka pihak pabrik menyarankan untuk lembur guna memenuhi target yang ada. Namun kerja lembur untuk buruh tidak hanya di produksi namun juga pada bongkar muat barang. Menurut Afzalur Rahman berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk                                                            13 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 14 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 15 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 



113   menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.16 Sehubungan dengan hal ini, di Indonesia telah ditetapkan peraturan tentang upah minimum pada setiap wilayah guna menjamin kesejahteraan buruh. Di ponorogo sendiri telah ditetapkan upah minimum kabupaten/kota sebesar Rp Rp.1.509.816,12 pada tahun 2018.17 Jika dilihat dari kedekatan dengan UMK Kab. Ponorogo upah buruh borongan sudah mendekati namun belum mencapai minimal upah. Sedangkan untuk upah harian belum mencapai upah minimal tersebut, terlebih lagi apabila sering tidak masuk kerja. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan dalam penerapan besaran upah yang disepakati oleh semua pihak yang mana tidak merugikan salah satu pihak dengan asas adil, layak dan wajar. Tinjauan adil, layak dan wajar dalam masalah upah menjadi landasan utama dalam upaya memperoleh keadilan secara internal dan eksternal. Adil dapat                                                            16 Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II,  363. 17 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. 



114   bermakna transparan dan proporsional yang berkitan dengan kejelasan upah dan buruh mendapat kepastian upah yang sama pada jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Layak dan wajar berarti cukup untuk memenuhi  kebutuhan serta sesuai dengan pasaran dan undang-undang yang berlaku. Untuk memenuhi keadilan secara internal harus dilakukan penilaian kerja kepada buruh. Penilaian kerja buruh pada pabrik ini terlihat kurang maksimal karena belum menerapkan peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan penilaian pada buruh harian yang dinilai sama atas buruh yang rajin dan kurang rajin.  Menurut Dedi selaku buruh harian mengenai penilaian Mandor terhadap buruh sebagai berikut: “Saya agak kurang pas dengan tindakan mandor yang menyamakan antara buruh harian yang telat masuk dengan yang rajin masuk dari pagi. Harusnya masuk jam 07.00 namun ada yang datang jam 08.00 bahkah jam 09.00 namun tidak ada pemotongan upah, tetapi kalau datang lebih dari jam 09.00 baru dipotong upahnya.”18   Longgarnya peraturan ini dibenarkan oleh Mandor dengan alasan apabila peraturan terlalu keras diterapkan                                                            18 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 



115   kepada buruh ditakutkan akan membuat buruh tidak betah dalam bekerja, jadi lebih baik untuk dibuat longgar saja dengan harapan buruh dapat bekerja dengan betah dan tenang.19 Lain daripada itu pada saat ketidak sesuaian upah pada buruh produksi yang mengeluhkan sulitnya dalam memproduksi barang namun upahnya disamakan dengan produk biasa. Hal ini menjadikan penurunan produktifitas dari buruh yang menjadikan upahnya juga menurun. Keadilan dalam pemberian upah pada buruh/ pekerja merupakan hal penting guna memenuhi hak pekerja. Adil di sini berkaitan dengan transparansi dan proporsionalisasi sistem upah yang berkitan dengan kejelasan upah dan buruh mendapat kepastian upah yang sama pada jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Dalam masalah ini keadilan dalam penilaian kerja buruh oleh Mandor dirasa kurang pas karena masih kurang maksimal dalam menegakkan peraturan yang ada sehingga merugikan buruh. Seperti sabda Nabi:                                                            19 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 



رواه { .َورَُ ٌ' إ30َ�َِْْ َ� أَِ ْ�ًا 0َ�ْ�َ1ْ�َ/ ِ*.ُْ	 َو-َْ� ُ,ْ+ِ"	ِ أَْ َ�هُ  ,   116  .Artinya:...dan orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR Bukhari).20  Hadis tersebut di atas menekankan bahwa orang yang mempekerjakan buruh dengan penuh maka harus dipenuhi haknya secara penuh juga. Namun hal ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja tidak penuh seharusnya memang dibayar sesuai dengan kerjanya karena Islam sangat menghargai waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam suatu pekerjaan. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab yang diterjemahkan dengan judul pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam pada bab II dilihat keterkaitan dengan masalah di pabrik maka seharusnya terjadi pemotongan upah terhadap buruh yang tidak mematuhi peraturan seperti datang telat pada saat buruh lainnya sudah bekerja. Islam sangat menghargai apa yang dikerjakan pekerja jadi selama buruh mengerjakan pekerjaannya secara penuh maka sudah sepatutnya mendapatkan haknya secara penuh. Begitu pula                                                            20 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 2, 413 }ا�78رى



117   sebaliknya untuk buruh yang tidak bekerja dengan semestinya sepatutnya mendapat potongan upah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahqa>f ayat 19 yang berbunyi:  أَۡ�َ?ٰ�َُ=ۡ� َوُ>ۡ� َ; ُ,ۡ:�َُ��َن �ۡ=ُ�َِ@َّ�ُAَِو ْۖ � َ�ِ��ُ�ا ��ِCّ EٰٞFََدَر ٖ ّIُِJَو Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS Al-Ahqaf: 19).  Selain itu membebani buruh atas pekerjaan yang menurutnya berat telah diatur dalam sabda Nabi sebagai berikut:  ُ	�ُِ�Kْ,َ �*َ 'ِ�َ+َْJا �َ*ِ 	ُLُِ�ّMَُN;َرواه ا�78ري .َو Artinya: dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR Bukhari).21   Hadis di atas menerangkan tentang larangan untuk membebankan tugas yang berat. Namun jika pemberi kerja memberikan tugas serupa maka hendak membantu buruh dalam menyelesaikannya. Pada pabrik ini                                                            21 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 6, 165-166. 



118   keluhan tentang sulitnya pengerjaan suatu produk namun upah yang dibayarkan masih sama dengan yang biasanya membuat produktivitas buruh menurun. Jika produktivitas menurun maka penghasilan juga akan menurun pula. Menurut Mandor upah yang dibayarkan untuk buruh sudah wajar, karena sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh buruh. Daripada kerja di sawah menurut mandor lebih menguntungkan kerja di pabrik karena ada kerjaan yang jelas. Walaupun tidak besar upahnya namun sudah dirasa cukup untuk sehari-hari. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu Yanti selaku buruh borongan yang merasa upahnya sudah wajar dan lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena memang diupah secara borongan/potongan. Namun menurut pendapat Dedi selaku buruh harian merasa upah yang diterima masih kurang wajar karena berada dibawah pasaran buruh harian. Menurut pengakuannya telah bekerja selama  5 tahun namun masih diberi upah Rp 42.000/ hari padahal kerja di sawah mendapat Rp 50.000/hari atau kuli bangunan Rp 60.000/hari. 



119   Faktor kewajaran pemberian upah berkaitan dengan faktor kelayakan upah. Upah dalam konsep syariah mempuyai dua dimensi yaitu dunia  yang berkaitan dengan moral dan akhirat yang berkaitan dengan pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Syua’ra ayat 183 yang berbunyi:  �َN�ِPِLۡ*ُ ِضRَ!ۡٱ Tِ ْۡ�اUَ+ۡVَ ;ََٓءُ>ۡ� َو��َYَۡاْ ٱ]��َس أ�Pُ7َ�ۡVَ ;ََو Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS Al-Syua’ra : 183).  Pada ayat di atas menjelaskan tentang permasalahan upah yang bermakna bahwa seorang majikan/ pemberi kerja tidak boleh merugikan pekerjanya dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Hak-hak disini jika disambungkan dengan masalah yang ada lebih menekankan pada larangan mengupah pekerja dibawah upah biasanya. Konsep upah menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep moral. Mungkin sah saja jika membayar karyawan yang mempunyai jabatan rendah dengan upah yang sangat kecil karena pekerjaan yang sangat remeh, namun dalam konsep Islam meskipun pekerjaan tersebut remeh tetap faktor layak menjadi 



120   pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang akan diberikan. Layak dan wajar dari upah yang diberikan akan berbeda-beda pada setiap individu karena memang kebutuhan manusia berbeda-beda. Namun sebisa mungkin  upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan secara normatif dan ideal. 22 Permasalahan di atas berawal dari kebijakan pabrik atas penentuan besaran upah buruh yang tidak di didasarkan pada survai upah yang berlaku namun didasarkan pada harga jual produk di pasaran. Menurut Mandor walaupun tidak menerapkan sistem survai upah namun tetap memperhatikan kelayakan dari upah yang diberikan. Upah buruh akan meningkat seiring bertambahnya kinerja serta lama bekerja. Penggunaan perhitungan besaran upah dengan sistem ini menurut Mandor dapat menguntungkan buruh karena jika harga barang naik maka upah akan naik. Namun hal ini tidak berlaku pada buruh harian yang mengaku belum puas pada besaran upah yang diterima karena masih dibawah pasaran umumnya. Hal ini karena buruh harian diupah berdasarkan pada lama waktu kerja bukan dari apa yang                                                            22 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya, 122-123. 



121   dikerjakan. Jadi upah yang didapatkan akan stagnan walau buruh bekerja dengan rajin.  Menurut Sondang P. Siagian untuk menentukan besaran upah yang adil dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:23  1. Melakukan analisis jabatan. 2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. 3. Melakukan survai berbagai sistem imbalan yang berlaku guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. 4. Menentukan “harga” setiap pekerjaan dihubungkan dengan “harga” pekerjaan sejenis di tempat lain. Cara tersebut diatas dilakukan agar dapat tercapai kestabilan dalam pemberian upah buruh yang adil secara internal maupun eksternal. Walaupun menurut dari pihak pabrik sudah sesuai namun masih terdapat ketidak adilan secara eksternal maka seharusnya segera dilakukan penyesuaian agar tidak ada yang dirugikan. Jenis pabrik yang termasuk usaha kreatif dengan tenaga kerja yang banyak mengharuskan manajer memberikan upah sesuai dengan kemampuan  pabrik. Namun hal ini                                                            23 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya, 257-258. 



122   dinilai kurang pas karena terdapat peraturan pemerintah yang menjamin pekerja/buruh mendapat upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku guna menjamin kesejahteraan buruh. Buruh yang bekerja di pabrik memang sudah memahami sistem upahnya, tetapi mungkin belum mengetahui haknya untuk mendapatkan upah sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap sistem yang berlaku guna memperoleh keseimbangan internal dan eksternal yang berasas adil, layak dan wajar. Selayaknya upah buruh dapat mencukupi kebutuhan dasarnya (d}aruriyah) yakni papan, sandang dan pangan. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi:  ِPَ\]ْ�َْ�َ1 ً̂ Cِ_َ �َْJ ن َ̀ gْ َزوَْ dَ1 eًِْن -َْ� �bَ ُcَ �ْMَُNدٌِم َ*ْ�  ��Mٍَْ  :�َ�َل  ,dَ1ِْن -َْ� َْ�َ1 �ٌMَPْCَ ُcَ �ْMَُN�َْ�َ1,  ً�.]َPْCَ gْPَِ\]ْ��bَ gْPَِ\]ْدِ*�ً  �ْ�̂� ا�� َ��َ�ْ	ِ وiٍ���ََ �َ�َل  :�َ�َل أَ � �jَِ[ُْت أَن� اlِbُْأ: " َ�=ُ@َ mَِ-َذ َ�ْoَ pََ �qٍل أَوَْ��رٌِق  َ*ِ� اsَ. )داود �� Artinya: “Aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan  )رواه أ



123   tempat tinggal. Abu bakar mengatakan: diberitahukan kepadaku bahwa Nabi Muhammad besabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR Abu Daud).24  Dari hadis di atas menekankan bahwa majikan harus mencukupi sandang, pangan dan papan serta kewajiban mencarikan isteri/suami bagi pekerjanya sebagai balasan atas pekerjaannya serta untuk menjamin kesejahteraan dari pekerja. Lain daripada itu menurut hadist diatas bagi yang tidak melakukan hal tersebut maka termasuk orang yang keterlaluan atau pencuri. Upah yang seharusnya dibayarkan secara adil, layak dan wajar jika masih terdapat pihak yang kurang puas terhadapnya dikarenakan tidak sesuai dengan keadaan dan pasaran yang ada maka hendaknya segera ditinjau ulang supaya tidak ada masalah dikemudian hari. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  sistem pengupahan yang berlaku sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu berdasarkan pada upah yang sepadan (al-ajr al -milthli). Hal ini dibuktikan dengan pengupahan buruh borongan yang diupah berdasarkan                                                            24 Misbah El Munir, Terjemah Ikhtisar Hadist Sunan Abu Daud Jilid 3, 453-454. 



124   pada jumlah barang yang dihasilkan serta buruh harian yang diupah berdasarkan pada tenaga yang dicurahkan. Namun upah yang dibayarkan masih belum memenuhi keadilan internal terkait dengan penilaian kerja yang belum sesuai, pembebanan kerja lebih dengan upah standar dan keterlambatan kenaikan upah serta belum memenuhi keadilan eksternal pabrik yang ditandai dengan pemberian upah dibawah standar UMK dan kebiasaan yang ada di masyarakat masih belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Menurut Afzalur Rahman bahwa berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Adapun asas pemberian upah harus berlandaskan pada asas keadilan, kelayakan dan kewajaran.   B. Analisis Tentang Alasan UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo Menggunakan Sistem Pengupahan Buruh Berupa Borongan Dan Harian. Penggunaan sistem upah borongan dan harian pada pabrik ini dirasa sudah tepat seperti apa yang di harapkan oleh pemilik dan mandor, hal ini ditandai dengan banyaknya buruh yang bekerja di pabrik. 



125   Penerapan sistem upah borongan untuk buruh menurut penuturan dari Mandor selaku penanggungjawab pabrik ini sebagai berikut:  “Pemilihan sistem pengupahan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pada sistem upah borongan yang perhitungannya berdasarkan pada setiap barang/ unit yang dihasilkan dapat memudahkan pabrik dalam menghitung biaya pekerja dan juga seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pabrik untuk upah buruh, di sisi lain buruh pun juga semakin giat dalam bekerja karena upah yang dibayarkan sesuai dengan kinerja yang dicurahkan dalam produksi.” 25  Menurut Buchari Alma sistem upah borongan ini memiliki tiga kelebihan yaitu ada dorongan untuk bekerja lebih giat, buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi, perhitungan harga pokok akan lebih baik. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya, buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar pestasi sebanyak-banyaknya yang berakibat pada peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan karena bekerja kurang hati-hati. 26 Upah                                                            25 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 26 Buchari Alma, Pengantar Bisnis , 223-224. 



126   borongan pada dasarnya bergantung pada rajin atau tidaknya buruh dalam bekerja untuk menghasilkan barang produksi. Jika buruh rajin bekerja maka akan bertambah pula penghasilannya serta bertambah pula taraf kesejahteraannya secara finansial. Namun apabila buruh menurun kinerjanya maka sedikit pula penghasilannya yang berimbas pada pemenuhan kebutuhannya yang terganggu. Buruh borongan mayoritas adalah ibu rumah tangga yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Penerapan sistem borongan ini dinilai cukup baik karena dengan sistem ini buruh dapat memperkirakan seberapa banyak upah yang akan diterima dengan menghitung hasil kerjanya. Untuk yang bekerja sampingan mungkin tidak akan berimbas pada pemenuhan kebutuhannya, namun untuk yang menggantungkan hidup dari pabrik ini maka akan menjadi masalah jika kinerja menurun atau tidak bekerja. Lain daripada itu keadaan pabrik sebagai industri kreatif yang memiliki banyak buruh penerapan sistem ini menguntungkan karena tidak harus membayar upah kepada buruh yang tidak bekerja. 



127   Sistem upah yang berlaku berikutnya adalah sistem upah harian. Pada sistem upah harian yang diperhitungkan berdasarkan lama waktu kerja buruh yang dipersamakan dengan buruh kasar lainnya. Menurut Mandor pabrik terkait penggunaan sistem harian sebagai berikut:  “Pemilihan sistem upah harian ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak pabrik dalam memperhitungkan biaya tenaga kasar/serabutan di pabrik yang sulit untuk dihitung hasil kerjanya tidak seperti buruh borongan yang jelas dan terukur. Sistem upah ini didasarkan pada waktu kerja buruh yang dihitung secara harian, namun upah tetap diakumulasikan selama satu minggu kerja. Keuntungan bagi buruh dari penerapan sistem upah harian ini adalah kejelasan dari upah yang diterima dari perhitungan waktu kerja yang menjadikan buruh bekerja dengan tenang.”27  Menurut Buchari Alma sistem upah waktu digunakan untuk pekerjaan yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas hasil kerja dari karyawan yang terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan.28 Sama halnya dengan pakerja di pabrik ini yang bekerja secara satuan waktu dan tidak di tentukan secara                                                            27 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 28 Buchari Alma, Pengantar Bisnis, 220. 



128   spesifik jenis pekerjaannya sehingga membutuhkan satuan hitung yang digunakan untuk menentukan jumlah upahnya. Menurut pengamatan dari penulis bahwa buruh bekerja dengan santai dengan alasan mereka dibayar dengan harian. Buruh harian tidak ditarget akan penyelesaian pekerjaan yang ada seperti buruh borongan. Hal ini dijelaskan Mila Badriyah bahwa sistem ini mempunyai kelemahan dapat mengurangi semangat buruh karena panilaian sama dari manajer terkait kinerja dan tidak mengakui prestasi yang dicapai buruh. 29 Walau terdapat keuntungan buruh yang mendapat jaminan upah secara  periodik dan penanggulangan dari diskriminasi namun sistem ini harus mendapat pengawasan lebih guna mengontrol kerja buruh agar perusahaan tidak rugi membayar orang yang mempunyai kinerja rendah. Dalam membuat sistem upah di perusahaan harusnya memperhatikan aspek keadilan, kelayakan dan kewajaran dari upah yang diberikan. Upah juga harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap buruh serta mempunyai keseimbangan dengan pasar tenaga kerja untuk memperoleh keadilan secara eksternal. Keadilan                                                            29 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya, 160. 



129   eksternal ini dinilai dari survai upah dan Undang-undang yang berlaku sebagai tolok ukur upah minimum. Namun tidak hanya dari pertimbangan diatas saja tetapi juga harus memperhatikan dari kemampuan perusahaan dalam membayar guna menunjang keberhasilan perusahaan. Fleksibelitas dari sistem upah yang digunakan juga mempengaruhi keberhasilan dari sistem tersebut, serta buruh harus paham terhadap sistem kompensasi yang berlaku tersebut. 30 Dengan fleksibel sistem upah dan pemahaman dari buruh akan mempermudah manajer dalam menerapkan sistem tersebut serta mengevaluasi pada kemudian hari jika dinilai kurang pas. Penggunaan sistem upah borongan dan harian sudah cukup tepat, karena pabrik ini merupakan industri kreatif yang memerlukan banyak pekerja. Sistem ini dapat memudahkan Pemilik dan Mandor dalam menentukan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja produksi. Namun sistem ini harus dilakukan pengawasan yang ketat guna mengontrol buruh agar sesuai dengan harapan pabrik. Hal ini berkenaan dengan kenyataan lapangan bahwa buruh borongan lebih rajin                                                            30 Ibid., 172. 



130   dalam bekerja karena dibayar satuan unit produk yang dihasilnya, sementara itu buruh harian yang dibayar satuan waktu akan berkurang semangat bekerjanya karena mendapat jaminan upah secara harian walau tidak mengerjakan  pekerjaan yang sama dengan buruh borongan.  C. Analisis Peran Sistem Pengupahan Borongan Dan Harian Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Perspektif Ekonomi Islam. Upah merupakan jenis kompensasi langsung yang bersifat materil maupun non materil. Tujuan dari upah ini adalah untuk kesejahteraan pekerja/buruh karena dibayarkan kontan sekali waktu. Hal ini sejalan dengan latar belakang pendirian UD sukri dana abadi cabang babadan yang ingin membantu perekonomian dari masyarakat sekitar. Dari banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang dulunya tidak bekerja dan hanya mengandalkan nafkah dari suaminya, sekarang dengan didirikannya pabrik ini dapat mambantu menambah penghasilan keluarga ibu-ibu tersebut. Lamanya waktu buruh yang bekerja di pabrik menandakan bahwa 



131   terdapat timbal balik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh buruh terhadap upah yang diberikan pabrik. Dari upah yang dibayarkan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Yanti selaku buruh borongan sebagai berikut: ”Saya senang bekerja disini karena tiap hari ada kerjaan jadi sudah ada jaminan dapat penghasilan tiap minggunya. Sudah 5 tahun saya kerja disini dari awal masuk sampai sekarang saya rasa upah yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada tidak bekerja. Namun kalau mau beli kebutuhan yang lain ya harus nabung  dulu dan kerja lebih giat.”31   Berbeda dengan pendapat dari Siswanto yang merasa upahnya sudah baik jika diterapkan di desa, namun ada keluhan sekeras apapun buruh bekerja pasti akan ada penurunan produktifitas yang mengakibatkan turunnya penghasilan. Lain daripada itu kebanyakan buruh sudah berkeluarga sehingga beban akan semakin dirasakan bila penghasilan berkurang.32                                                            31 Yanti, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 32 Siswanto, Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 



132   Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban hak asasi manusia sesuai dengan pancasila.33 Dari UU tersebut bisa diketahui bahwa kesejahteraan dapat berupa material maupun spiritual. Kenyamanan buruh dalam bekerja menandakan telah tercapainya katentraman batin buruh ditambah lagi dengan terdapat jaminan upah/ penghasilan menambah ketentraman lahir bagi diri dan keluarga buruh. Imbas dari upah yang diterima diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan keluarga. Jaminan penghasilan dari pabrik atas buruh yang bekerja menjadikan buruh akan giat dalam bekerja                                                            33 Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam,” Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1 No. 1 (Januari-Juni), 72 



133   untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut pendapat buruh di atas pabrik sudah memberikan upah yang dapat berimbas pada kesejahteraan buruh. Hal ini ditandai dengan cukupnya penghasilan untuk kebutuhan buruh sehari-hari di pedesaan seperti di lingkungan pabrik tersebut. Untuk buruh borongan, upah yang dibayarkan masih dapat disimpan untuk kebutuhan yang lain disamping kebutuhan sehari-hari. Namun untuk buruh harian yang upahnya ditentukan secara harian maka upah mereka tidak sebesar dari buruh borongan. Hal ini menjadikan terganggunya pemenuhan kebutuhan dari buruh harian yang hanya cukup untuk sekedar “Ngopi” saja. Selain itu kinerja buruh yang semakin menurun menjadikan upah buruh borongan semakin sedikit  sehingga untuk buruh yang sudah berkeluaga akan semakin terbebani jika upah berkurang.  Upah yang diberikan oleh pabrik masih berada dibawah UMK yang ditetapkan di Kabupaten Ponorogo baik untuk buruh borongan yang bekerja dengan giat maupun buruh harian yang bekerja penuh selama satu minggu ditambah dengan upah bonus. Upah harian masih kurang adanya perhatian mengenai keadilan 



134   eksternal pabrik yang dilihat dari upah perhari buruh harian berkisar Rp. 32.000- Rp. 42.000. Adapun upah yang berlaku di masyarakat terkait dengan pembayaran upah tenaga kasar berdasarkan pada permintaan dan penawaran pasar. Upah di masyarakat untuk wilayah Ponorogo sendiri sudah mencapai Rp. 60.000 perhari dan Rp. 25.000- Rp. 30.000 untuk kerja setengah hari. Upah tersebut berlaku untuk semua jenis tenaga kasar baik di sawah maupun di bangunan (kuli).34 Pengupahan pekerja/buruh telah diatur oleh pemerintah dalam peraturan tentang batas minimum upah yang biasa disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kedua peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk sebagai garis pengaman pengupahan untuk menjamin kesejahteraan pekerja/buruh. Di Ponorogo sendiri telah diatur besaran UMK yang diatur oleh Pemerintah Jawa Timur untuk Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.1.509.816,12.35 Selain memperhatikan dari UMK yang ada, dalam penentuan besaran upah pekerja                                                            34 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 35 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. 



135   harusnya memperhatikan harga tenaga kerja sejenis yang sesuai dengan pasaran. Pemberian upah sesuai dengan pasaran dapat membuat pekerja/buruh bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan tanpa berfikir akan dieksploitasi secara berlebihan atas tenaga yang dicurahkan. Secara umum, upah minimal belum bisa mencukupi kebutuhan hidup di Indonesia. Kecukupan kebutuhan atas upah yang dibayarakan ini juga harus dikembalikan kepada individu masing-masing, karena kebutuhan setiap individu tentunya bervariasi. Kenaikan harga-harga kebutuhan baik primer maupun sekunder terkadang tidak diikuti oleh kenaikan upah. Kalaupun terdapat kenaikan upah, belum tentu dapat mengimbangi harga yang telah naik tersebut. Ditambah lagi dengan permasalahan perusahaan yang membayar karyawan/buruh dibawah upah minimum yang sudah ditetapkan. Upah minimum di indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja “lajang”. UMP tidak memperhitungan kebutuhan hidup pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Oleh karena itu, 



136   UMP dijadikan sebagai batas minimal upah pekerja pada masa kerja 0 tahun. 36 Kesejahteraan dalam islam dapat digambarkan dalam Al-Quran surat Taha: 117-119:37  ;ََ=� َو�ُ�َع @ِuَ �;vَ mََ- إِن� ٰwَxَۡy ;ََ=� َو�اْ @ِzُ�َ:ۡVَ ;َ mَ�{vََ�ٰى َو+ۡVَ  Artinya: “118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telajang, 119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari". (Q.S Taha: 118-119)  Ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menyebutkan indikator kesejahteraan yaitu kecukupan pangan yang digambarkan dengan tidak kelaparan dan tidak akan merasa dahaga, kecukupan sandang yang digambarkan dengan tidak telanjang dan kecukupan papan yang digambarkan dengan tidak akan ditimpa panas matahari. Jika ditinjau dari ayat di atas dapat diketahui bahwa upah yang dibayarkan kepada buruh pabrik UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo ini sudah dapat dikatakan berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh. Hal ini ditandai dengan kemampuan buruh dalam  pemenuhan kebutuhan                                                            36 Veithzal Rivai Zainal. Islamic Human Capital, 579-580. 37 Tim Penyusun, Al-Qur’an Terjemahan,  320. 



137   sehari-hari yang berkaitan dengan pangan dan sandang, namun untuk pemenuhan papan/ tempat tinggal  buruh masih harus menabung. Beberapa ahli dalam buku P3EI menyatakan indikator kesejahteraan Islami antara lain terpenuhinya kebutuhan fisik dan rizki yang halal, hidup sehat jasmani dan rohani, keberkahan rizki yang diterima, keluarga yang saki>nah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama. Rid}a dan qana>’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”.38 Terpenuhinya kebutuhan fisik menjadi poin utama dalam indikator kesejahteraan karena dengan terpenuhinya kebutuhan fisik maka kebutuhan lainnya akan tercapai. Kebutuhan fisik berkaitan langsung dengan kebutuhan yang bersifat materil (kebutuhan dasar manusia) yang dapat dipenuhi dengan penghasilan/upah. Sebaik-baik pemenuhan kebutuhan tersebut adalah berasal dari rizki yang halal. Upah yang diberikan pabrik atas kerja buruh di pabrik dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan fisik (kebutuhan primernya). Hal ini dilihat dari kemampuan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari                                                            38 Ibid., 395-396. 



138   yang bukan bagi diri tetapi juga keluarganya. Kesehatan jasmani dan rohani juga merupakan kesejahteraan, karena dengan hal tersebut buruh dapat bekerja dengan baik sehingga mendapatkan penghasilan. Kenyaman dalam lingkungan kerja dapat mempengaruhi dari kesehatan jasmani dan rohani, sehingga diperlukan lingkungan kerja yang memadai guna memelihara hal itu. Di pabrik ini sendiri selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang selalu nyaman untuk buruhnya. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan peraturan yang lunak dan waktu kerja yang fleksibel. Keberkahan rizki yang diterima baik itu besar atau kecil asal berkah maka akan menjadikan apapun kebutuhan buruh akan terasa cukup. Sebagian besar buruh pabrik ini mendapatkan upah dibawah UMK Kabupaten Ponorogo namun mereka tetap bekerja disana yang menandakan buruh merasa Rid}a dan Qana>’ah atas hal itu. Dari penjelasan di atas sejalan dengan indikator kesejahteraan yang disebutkan dalam Q.S Quraisy(106) : 3-4 yaitu:39                                                            39 Tim Penyusun, Al-Qur’an Terjemahan, 602. 



ِٓي أَۡ|َ+َ�ُ=� ّ*ِ� ُ �ِع َوَءاَ*َ.ُ=� ّ*ِۡ�    139 ْ َرب� َ~pَٰا ٱَۡ8ۡ�Eِ ٱ{� �واُ� bَ  Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S Quraisy: 3-4).  Ayat di atas menjelaskan tentang tiga indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an yaitu: 1) menyembah Tuhan (pemilik) ka’bah, 2) menghilangkan lapar, 3) menghilangkan rasa takut. Indikator-indikator tersebut tidak hanya bersifat lahiriyah saja namun juga batiniyah.  Fasilitas penunjang yang berupa fasilitas fisik di pabrik seperti musholla, kamar mandi dan tempat wudhu yang berada di dalam area pabrik. Dengan adanya musholla di dalam area pabrik diharapkan buruh dapat beribadah dengan tenang, karena memang dari pihak pabrik membebaskan buruh dalam hal beribadah. Penempatan beberapa kamar mandi dan tempat wudhu pada arae yang strategis dapat menambah kenyamanan dari buruh. Dengan adanya fleksibilitas buruh dalam beribadah diharapkan terdapat keberkahan yangۡ�ف� 1َۡ�َ�ۡ+ُ



140   mengalir bagi pribadi buruh dan juga bagi pabrik. Dengan dibebaskannya buruh dalam beribadah kepada Tuhan maka terpenuhilah kesejahteraan dalam beribadah. Menurut dari Hasibuan terdapat tiga jenis kesejahteraan karyawan yaitu Ekonomis, Fasilitas dan Pelayanan. Di pabrik SDA cabang Babadan ini terdapat beberapa program kesejahteraan buruh yang diformulasikan sendiri. Terdapat dua jenis program kesejahteraan buruh yang diterapkan yaitu ekonomis dan fasilitas, sedangkan untuk pelayanan masih belum digunakan. Berikut adalah rincian program kesejahteraan buruh di pabrik SDA cabang babadan antara lain: Tabel 4.1 Program kesejahteraan di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan No. Ekonomis Fasilitas 1. Tunjangan pensiun Musholla 2. Coffee break Cuti 3. Uang lebaran/ THR Koperasi 4. Bonus Izin 5. Pakaian kerja Rekreasi 6. Uang pengobatan   



141   Buruh yang sudah cukup lama bekerja akan lebih menjadi prioritas utama karena merupakan aset pabrik. Pada pabrik ini tidak mengenal batas umur untuk pensiun dalam bekerja, jika dirasa sudah tidak mampu bekerja biasanya buruhlah yang meminta untuk berhenti. Sebagai balas jasa atas kerja dan pengabdian selama ini maka diberikan pesangon dan juga sapu sebagai ucapan terimakasih. Pemberian sapu juga dilakukan setiap 1-4 bulan secara berkala dimulai setelah buruh tersebut pensiun. Walaupun bukan berbentuk uang tunai namun sudah memberikan kesenangan batin bagi pensiunan buruh pabrik tersebut. Pihak pabrik sangat menghargai usaha yang telah dicurahkan buruh sebelum pensiun karena pihak pabrik sudah menganggap buruh sebagai satu keluarga.40 Buruh yang bekerja di pabrik ini merupakan pekerja lepas yang tidak diberi jatah uang makan karena memang sudah terdapat  kesepakatan antara buruh dan mandor. Penganti dari jatah makan adalah coffee break yang digunakan buruh untuk istirahat dan juga bertukar fikiran. Pabrik juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk buruh dengan harapan dapat menambah                                                            40 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 



142   kemampuan buruh dalam memuhi kebutuhan menjelang hari raya. Tidak hanya sejumlah uang saja yang diberikan namun juga baju dan sapu. Tetapi masih terdapat buruh yang kurang puas dari besaran THR yang diberikan, karena menurut Dedi THR itu seharusnya gaji ke 13 buruh tetapi kenyataannya uang dan barang yang diberikan masih dibawah upah mereka waktu hari kerja. Dedi mempermasalahkan upah tersebut karena hanya habis dijalan dan bisa untuk jajan saja tidak bisa sampai ke sasaran. Menurut penjelasan mandor akan hal ini sudah pas karena besaran THR tersebut sudah berdasarkan pada keadaan dan kemampuan pabrik. Buruh juga diberikan baju kerja yang digunakan setiap satu minggu sekali tepatnya pada setiap hari senin. Baju kerja tersebut akan di perbarui satu tahun sekali untuk meremajakan tampilan dari buruh dan mangikuti perkembangan zaman. Dalam hal pemeliharaan kesehatan buruh, pabrik ini mempunyai uang kesehatan sebagai jaminan kesehatan buruh yang dianggarkan dari dana pabrik. Jika terdapat buruh yang sakit atau terjadi kecelakaan kerja dapat menggunakan uang tersebut untuk berobat atau sekedar menjenguk 



143   buruh yang sakit. Uang kesehatan tersebut juga terbatas nilinya jadi harus dihemat dalam penggunaannya. Penganggarannya dari uang tak terduga pabrik selama satu tahun buku. Dari segi fasilitas  pabrik ini memberikan fasilitas fisik berupa musholla dan koperasi pekerja. koperasi pekerja tersebut diurus oleh orang dari luar pabrik. Menurut penuturan Mandor terkait dengan koperasi sebagai berikut:  “Memang sebenarnya pengurus koperasi tersebut adalah mantan buruh disini namun setelah mendirikan koperasi dia fokus untuk mengurus koperasi pekerja tersebut.”41   Fasilitas yang umum diberlakukan pada setiap sektor usaha adalah memberikan libur, izin dan cuti kerja. Pabrik ini memberlakukan sistem enam hari kerja dengan libur pada hari minggu sebagi hak buruh. Lain daripada itu bagi buruh yang berhalangan dapat mengajukan izin atau cuti kerja kepada mandor. Menurut mandor pembeberian izin dan cuti untuk buruh juga dipermudah guna menambah kenyamanan dari buruh. Cara pemberian izin dan cuti menurut mandor                                                            41 Mursidi, Wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2019. 



144   hanya dengan meminta izin langsung kepada mandor dengan urusan yang jelas dan waktu yang jelas sehingga mandor percaya untuk memberi izin.  Ketentuan izin dan cuti diatur sendiri oleh mandor selaku penanggungjawab pabrik. Menurut mandor batas maksimal izin  bagi buruh produksi 3 hari kerja dan untuk kantor 5 hari kerja, jika lebih dari ketentuan maka akan diberi peringatan atau bahkan diberhentikan. Menurut penuturan Dedi selaku buruh harian yaitu “izin untuk buruh tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya, jika izin ya sampai selesai urusan baru masuk kerja lagi.”42 Kabanyakan buruh izin tidak masuk kerja karena mengurus sawah atau terdapat acara penting seperti pesta pernikahan. Fasilitas selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu rekreasi. Untuk menjaga fikiran buruh tetap fresh maka pihak pabrik mengagendakan acara rekreasi setiap 2 Tahun sekali dengan biaya ditanggung bersama. Program ini diperlukan bagi buruh karena sudah bekerja secara rutin untuk mengatasi tegangan atau stress, sehingga buruh perlu untuk menenangkan pikiran.43                                                            42 Dedi, Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2019. 43 Abdus Salam Dz, Manajemen Insani ,208. 



145   Upah yang diberikan kapada buruh dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat segera (d{aruriyah) dan juga kebutuhan yang bersifat batiniyah seperti ketenangan batin,  namun upah tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini ditandai dengan pemberian upah dibawah UMK Kabupaten Ponorogo dan juga dibawah pasaran tenaga kasar yang berlaku di masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa masih belum tercapainya kesejahteraan buruh secara optimal karena upah selayaknya dapat mencukupi kebutuhan pekerja secara normatif dan ideal. Walaupun sudah terdapat program kesejahteraan buruh namun masih dirasa belum tepat pada sasaran akhir yaitu peningkatan kesejahteraan buruh di pabrik UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo.  



146   BAB V PENUTUP  A. Kesimpulan Dari uraian penulis dalam pembahasan tersebut di atas mengenai sistem pengupahan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah: 1. Sistem upah yang berlaku sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yakni berdasarkan upah yang sepadan (al-ajr al-mithli), namun upah yang diberikan masih belum memenuhi keadilan internal dan eksternal pabrik yang berlandaskan asas keadilan, kelayakan dan kewajaran. Hal ini ditandai dengan adanya masalah seperti penilaian kerja yang belum sesuai, pembebanan kerja lebih dengan upah standar, keterlambatan pembayaran kenaiakan upah dan upah yang belum sesuai dengan pasaran. Seperti yang disebutkan oleh Afzalur Rahman bahwa berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. 146 



147   2. Penggunaan sistem upah borongan dan harian sudah cukup tepat, karena pabrik ini merupakan industri kreatif yang memerlukan banyak pekerja. Namun sistem ini harus dilakukan pengawasan yang ketat guna mengontrol buruh agar sesuai dengan harapan pabrik. Hal ini berkenaan dengan kenyataan lapangan bahwa buruh borongan lebih rajin dalam bekerja karena dibayar satuan unit produk yang dihasilnya, sementara itu buruh harian yang dibayar satuan waktu akan berkurang semangat bekerjanya karena mendapat jaminan upah secara harian walau tidak mengerjakan  pekerjaan yang sama dengan buruh borongan. 3. Upah yang diberikan kapada buruh dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat segera (d{aruriyah) dan juga kebutuhan yang bersifat batiniyah seperti ketenangan batin,  namun upah tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan lainnya (selain kebutuhan dasar). Hal ini menyatakan bahwa masih belum tercapainya kesejahteraan buruh secara optimal karena upah selayaknya dapat mencukupi kebutuhan pekerja secara normatif dan ideal. 



148   B. Saran-saran 1. Pemilik dan Mandor pabrik UD Sukri Dana Abadi alangkah baiknya meninjau ulang pelaksanaan dari sistem upah yang berlaku supaya tercapai keadilan secara internal dan eksternal yang tidak hanya menguntungkan pabrik tetapi juga buruh dengan asas adil, layak dan wajar. 2. Dalam penerapan sistem upah untuk pabrik alangkah baiknya memperhatikan beberapa sistem upah yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat saling menguntungkan antara buruh dan pabrik dan  berdasarkan keadilan. 3. Walapun sistem upah tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi harus diadakan peninjauan ulang yang diharapkan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan buruh. Seperti dalam penerapan program penunjang kesejahteraan pabrik harus dimaksimalkan dengan harapan jika buruh belum mendapatkan kesejahteraan dari segi finansial namun dapat menutupinya dari segi non finansial. 
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