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ABSTRAK
ANALISIS SISTEM UPAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Home Industry Jamur Tiram di Desa Tanjung Kesuma
Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)
RIZKI HAMI DATUL AENI
NPM. 1602040142
Sistem upah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang
diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Di dalam
kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh
tenaga kerja dari pemilik usaha. Home industry jamur tiram yang ada di Desa
Tanjung Kesuma menggunakan sistem upah harian yang berdasarkan hasil. Upah
yang diterima pekerja setiap harinya merupakan hasil dari banyaknya
pembungkusan media tanam/ baglog. Pekerja pada home industry jamur tiram
didominasi wanita khususnya ibu-ibu. Upah hasil dari bekerja digunakan untuk
membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis sistem upah
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi home industry budidaya jamur
tiram Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan semua data-data tersebut
dianalisa secara induktif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa sistem upah
yang digunakan pada home industry jamur tiram yang ada di Desa Tanjung
Kesuma adalah sistem harian berdasarkan hasil. Adanya home industry jamur
tiram ini, masyarakat sekitar merasa terbantu karena tersedianya lapangan
pekerjaan baru. Namun bila dilihat dari upah yang didapatkan perharinya belum
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering terjadinya keterlambatan
pembayaran upah kepada pekerja juga membuat ekonomi keluarga sulit
meningkat.
Kata Kunci: Sistem Upah, Peningkatan Ekonomi, Home Industry
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, kebutuhan hidup yang
semakin meningkat secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk
berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup salah satu diantaranya
adalah dengan berwirausaha. Hal ini sejalan dengan pengertian wirausaha itu
sendiri, yaitu suatu proses penerapan kreativitas dan kreasi dalam
memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki
kehidupan.1
Syarat untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya adalah harus
bekerja keras. Pada pokoknya bekerja itu dua macam. Pertama bekerja untuk
orang lain, disini seseorang mendapat gaji atau upah dari pihak dimana
sebagai imbalan atas kesediaan bekerja pada pihak itu. Kedua bekerja sendiri,
inilah wirausaha, tidak mendapat gaji dari orang lain, bekerja untuk dirinya
sendiri, baik di bidang sektor produksi maupun disektor perdagangan. Jika
berhasil, maka akan mendapatkan untung atau laba, namun bila gagal maka
akan menanggung kerugian sendiri. Mendirikan suatu usaha diperlukan
keahlian dan modal, dan tempat memasarkan produk sebagai syarat utama
untuk memperoleh keberhasilan dalam berwirausaha. Tidak sedikit orang
orang yang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat

1

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

2

untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai tempat sasaran untuk
memasarkan produk yang mendukung. 2
Dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan
pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat
dibutuhkan.

Banyak

orang

yang

memiliki

modal

tapi

tidak

bisa

menggunakannya untuk usaha dan banyak pula orang yang tidak mempunyai
modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Manusia
sebagai makhluk social tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama
satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu
antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.
Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja
akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha

dapat

mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja
kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan
Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang
dirugikan.
Organisasi yang baik adalah organisasi yang memperlakukan semua
anggotanya dengan baik. Begitu pula dengan sebuah lingkungan kerja,
majikan akan memberikan kompensasi atau upah dengan selayaknya kepada
para pekerjanya sebagai balas jasa dengan apa yang telah para pekerja

2

Pitriya Indriyani Lubis, “Peranan Usaha Toko Khas Oleh-Oleh Bengkulu Dangau
Datuk Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pkerekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Ditinjau Dari Ekonomi Islam,” (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu,
2019)
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lakukan. Dalam ekonomi Islam, konsep pengupahan ini telah diatur dengan
sebaik mungkin. Upah disebut juga dengan ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata
al-ajru yang menurut bahasa ialah al-„iwadh yang artinya “ganti” dan “upah”.
Sedangkan ujroh (fee) yaitu upah untuk pekerja. Ujroh dibagi menjadi 2 yaitu
yang pertama Ujroh Al-Misli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan
pada sustu tempat atau daerah, istilah ini disebut juga dengan UMP dan yang
kedua adalah Ujroh samsarah adalah fee yang diambil dari harga objek
transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.3
Proses penetapan upah/ gaji daelam Islam pertama kali dilihat dari
tanggung jawab, jenis pekerjaan dan bagaimana kondisi para pekerja.
Rasulallah SAW bersabda: “barangsiapa yang mempekerjakan seorang
pekerja maka harus disebutkan upahnya”. Hadis tersebut memberikan sebuah
makna bahwa dengan mengetahui gaji yang akan diterima pekerja maka,
diharapkan mampu memberi dorongan semangat untuk bekerja serta
memberikan rasa ketuenangan dan para pekerjsa akan bekerja sesuai dengan
kontrak kesepakatan diawal yang telah disetujui.4
Standar upah pekerja menurut sistem Ekonomi Islam menunjukkan
bahwa dalam Islam hukum permintan dan penawaran tenga kerja sebagai
penentu upah tidaklah berlaku. Upah yang diterima pekerja haruslah
berdasarkan kepada kemampuan kerja selain itu, upah yang diberikan juga
harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerjanya. Tingkat upah adalah

3

Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, (Skripsi
S1 Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015), 14.
4
Ahmad Ibrahim Ibnu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 112.
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salah satu indikator cerminan kesejahteraan ekonomi masyarakat, oleh karena
itu terkait tingkat upah regional maupun kabupaten/kota sangat perlu
diperhatikan oleh pemerintah. Berkaitan dengan tingkat upah, pada setiap
provinsi memiliki nilai upah minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota. Upah minimum merupakan
imbalan terendah (minimum) untuk sebuah pekerjaan yang sudah dan sedang
dilakukan serta dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja
setiap bulan.5
Menurut undang-undang, kesejahteraan buruh dan pekerja adalah suatu
penemuhan kebuthan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan
rohaniah, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung
atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan
kerja yang sehat dan aman.6
Desa Tanjung Kesuma merupakan salah satu desa yang wilayahnya
paling luas diantara 12 desa lainnya di Kecamatan Purbolinggo kabupaten
Lampung Timur. Jumlah penduduk sebanyak 1.810 jiwa yang terdiri dari 940
jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 870 jiwa penduduk berjenis
kelamin perempuan serta dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 750 jiwa.
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Kesuma adalah
berprofesi sebagai petani dan buruh.7

5

Syndyatul Mulyadi, “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”,
(Program Sarjana S1 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2014)
6
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
7
SHS, Pra Survey, Wawancara, 18 Juli 2020
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Desa Tanjung Kesuma, terdapat sektor industri rumah tangga budidaya
jamur tiram berjumlah dua, yang sama-sama berdiri sejak tahun 2014.
Berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan kepada bapak ES, salah satu
pemilik home industry budidaya jamur tiram, terdapat 10 pekerja yaang
membantu. Terbagi menjadi 3 bagian, 2 orang dibagian pembuatan bahan
media tanam jamur tiram/ baglog, 6 orang dibagian pembungkusan media
tanam/ baglog, 2 orang dibagian merebus media tanam/ baglog. Para pekerja
merupakan masyarakat dilingkungan tempat tinggal tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan data sementara yang peneliti dapatkan,
pendapatan home industry jamur tiram berkisar antara Rp. 1.800.000-Rp.
2.200.000/hari dan untuk upah yang diterima pekerja tidak menentu
besarannya tergantung seberapa mampu para pekerja menyelesaikan
pekerjaannya dalam membuat media tanam jamur tiram/ baglog. Untuk upah
pembuatan media tanam/ baglog adalah sebesar Rp. 500,-sampai Rp. 600,-.
Dalam sehari dengan pekerja 10 orang mampu membuat 400 baglog. Jadi, 1
orang pekerja menyelesaikan 50 baglog dalam seharinya Untuk penerimaan
upah, bapak ES membebaskan bisa diambil harian ataupun mingguan. 8
Menurut ibu N salah satu pekerja home industry jamur tiram milik
bapak ES mengatakan bahwa alasan bekerja disini juga atas dorongan suami.
Dapat diketahui bahwa suami ibu N merupakan seorang petani yang
menggarap sawah miliknya sendiri terkadang juga suami ibu N menjadi
seorang buruh di sawah milik tetangganya bila telah selesai menggarap sawah

8

ES, Pra Survey, Wawancara, 18 Juli 2020
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miliknya. Untuk itu guna membantu ekonomi keluarganya ibu N bekerja di
home industry jamur tiram milik bapak ES ini.9
Home industry milik bapak S, memiliki 8 pekerja, terdiri dari 3 bagian.
2 orang dibagian pembuatan media tanam, 4 orang dibagian pembungkusan
media tanam dan 2 orang bagian perebusan media tanam. Pendapatan dari
home industry jamur tiram milik bapaks S adalah berkisar Rp. 2.000.000
sampai Rp. 2.500.000 dan untuk upah yang terima pekerja pada bagian
pembungkusan media tanam/ baglog adalah Rp. 700,-/baglognya.10
Pekerja pada 2 home industry jamur tiram bila dilihat dari upah
terdapat perbedaan pada system pengupahannya dibagian pembungkusan
media tanam/ baglog dimana home industry milik bapak S lebih tinggi
dibandingkan milik bapak ES, namun pekerjanya lebih banyak di tempat
bapak ES padahal upah yang didapatkan lebih kecil dibandingkan pada home
industry milik bapak S. Salah seorang pekerja yang bernama ibu K
mengatakan bahwa beliau lebih memilih untuk bekerja di home industry bapak
ES karena walaupun kecil upah yang diterima namun tepat waktu dan bisa
diambil kapan saja, dibandingkan dengan home industry milik bapak S, karena
sebelumnya ibu N pernah bekerja kurang lebih selama 3 bulan di home
industry jamur tiram milik bapak S.11
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik dan akan meneliti
lebih lanjut terhadap home industry jamur tiram dalam meningkatkan ekonomi
masyarakan sekitar melalui sistem upah yang diberlakukan pada home
9

Ibu N, Pra Survey, Wawancara, 18 Juli 2020
S, Pra Survey, Wawancara, 20 Juli 2020
11
Ibu K, Pra Survey, Wawancara, 18 Juli 2020
10
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industry tersebut. Peneliti dalam hal ini akan membahasnya pada skripsi
dengan judul

“Analisis Sistem Upah Dalam Meningkatkan Ekonomi

Masyarakat (Studi Home Industry Jamur Tiram Di Desa Tanjung
Kesuma Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dan untuk memperjelas kemana
arah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana sistem upah pada home industry jamur tiram yang ada di Desa
Tanjung Kesuma?
2. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat yang bekerja pada home industry
jamur tiram tersebut?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas dan pertanyaan penelitian yang
telah diuraikan sebelumnya maka, penelitian ini bertujuan untuk untuk
menambah wawasan dan refrensi pemahaman ilmu pengetahuan bagi
peneliti yang berkaitan dengan bagaimana sistem upah pada home industry
jamur tiram yang ada di Desa Tanjung Kesuma guna meningkatkan
ekonomi masyarakat yang bekerja di home industry tersebut.

2. Manfaat Penelitian

8

a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu
memberikan manfaat dan kegunaan penelitian, yaitu:
1) Menambah wawasan kepada pembaca ataupun peneliti dalam
bidang ilmu yang diteliti, serta dapat meningkatkan kemampuan
untuk menulis dan menyusun karya ilmiah

melalui pola

pemekiran kritis dan sistematis dalam pemahaman terhadap
permasalahan disekitar.
2) Mengetahui serta memahami bagaimana sistem upah yang
diberlakukan pada home industry jamur tiram di Desa Tanjung
Kesuma guna meiningkatkan ekonomi masyarakat yang bekerja
pada home industry tersebut.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan refrensi
bagi penelitian lain:
1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan
sumbangsih bagi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Kesuma.
2) Sebagai ilmu pengetaahuan dan dapat pula dijadikan sebagai
tambahan refrensi yang dipergunakan untuk bahan keilmuan yang
bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan dalam persyaratan
akademis dalam penyelesaian studi untuk gelar sarjana.

D. Penelitian Relevan
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1. Jurnal penelitian berjudul “Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru
Menurut Ekonomi Syariah” oleh sdr. M. Dhony Eka Saputra.12
Penelitian

dilakukan

untuk

menegtahui

bagaimana

system

pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan untuk
mengetahui bagaimana pengupahan ditinjau dari ekonomi Syariah guna
meningkatkan ekonomi karyawan. Sedangkan dalam peneliatan yang akan
peneliti lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem upah
dan bagaimana tingkat ekonomi masyarakat yang bekerja pada home
industry jamur tiram di Desa Tanjung Kesuma.
2. Jurnal penelitian berjudul “Pengaruh System Pemberian Upah Islami
Terhadap Peningkatan Produktifitas Pekerja (Studi Kasus Pada Sentra
Industry Kendal)”, oleh sdr. Nur Khayati.13
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh system
pemberian upah Islami terhadap peningkatan produktivitas pekerja pada
sentra industry Kendal. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem upah dan
bagaimana tingkat ekonomi masyarakat yang bekerja pada home industry
jamur tiram di Desa Tanjung Kesuma.

12

M. Dhony Eka Saputra, “Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”,
(Program Sarjana S1 Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, 2019)
13
Nur Khayati, “Pengaruh System Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan
Produktifitas Pekerja (Studi Kasus Pada Sentra Industry Kendal)”, (Program Sarjana S1 UIN
Walisongo, 2015)
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3. Jurnal penelitian berjudul “Analisis System Upah Dan Implikasinya
Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam”,
oleh sdr. Rohimah.14
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana system upah
pada UKM pabrik tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling dan bagaimana
tingkat kesejahteraan tenaga kerja UKM pabrik tahu Desa Sn umber Rejo
Kec. Kemiling yang dilihat dalam prespektif ekonomi Islam. Sedangkan
dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mengetahui
bagaimana sistem upah dan bagaimana tingkat ekonomi masyarakat yang
bekerja pada home industry jamur tiram di Desa Tanjung Kesuma.

14

Rohimah, “Analisis System Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga
Kerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, (Program Sarjana S1 UIN Raden Intan Lampung, 2017)

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sistem Upah
1. Pengertian Upah
Pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat
1 No. 13 tahun 2013 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.1
Menurut Fiqh Muamalah, upah disebut juga dengan ijarah. AlIjarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasa ialah al-„iwadh yang
artinya “ganti” dan “upah”. Sedangkan ujroh (fee) yaitu upah untuk
pekerja. Ujroh dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Ujroh Al-Misli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada
sustu tempat atau daerah, istilah ini disebut juga dengan UMP.
b. Ujroh samsarah adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi
atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.2
Proses penetapan upah/ gaji dalam Islam pertama kali dilihat dari
tanggung jawab, jenis pekerjaan dan bagaimana kondisi para pekerja.
1

Undang-Undang Ketenagakerjaan, diakses pada 22 September 2020
Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, (Skripsi
S1 Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015), 14.
2
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Rasulallah SAW bersabda: “barangsiapa yang mempekerjakan seorang
pekerja maka harus disebutkan upahnya”. Hadis tersebut memberikan
sebuah makna bahwa dengan mengetahui gaji yang akan diterima pekerja
maka, diharapkan mampu memberi dorongan semangat untuk bekerja
serta memberikan rasa ketenangan dan para pekerja akan bekerja sesuai
dengan kontrak kesepakatan diawal yang telah disetujui.
Rasulallah SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum
keringatnya kering”. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dengan
membayarkan gaji tepat waktu maka menghilangkan kekhawatiran
keterlambatan penemaan gaji tanpa adanya alasan yang jelas.3
Dalam pemberian upah, Islam memberikan kebebasan dalam
penentuan waktu sesuai dengan kesepakatan serta kondisi. Selain dalam
bentuk uang tunai, upah yang dapat diterima pekerja dapat berupa barang.
Besaran upah yang diterima pekerja dapat berbeda-beda, sebab
penentuannya dilihat dari jenis pekerjaannya dan tanggung jawab yang
dipikulnya.
2. Dasar Hukum
a. Dasar hukum upah dalam Al-Qur’an
Surat Al-baqarah ayat 233:

ِ َوا ْن َأ َرد ُ ُْْت َأ ْن ت َ ْس َ َْت ِض ُعوا َأ ْو ََلد ُ َُْك فَ ََل ُجنَ َاح عَلَ ْي ُ ُْك ا َذا َسل َّ ْم ُ ُْت َما أٓتَيْ ُ ُْت ِِبلْ َم ْع ُر
وف
ِ
ِ

3

Ahmad Ibrahim Ibnu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 112.
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Artinya: “….dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233)4
Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila salah seorang dari
keduanya rela dan yang lainnya tidak rela atau bukan untuk
kemaslahatan bayi itu, maka tidak boleh disapih. Dan ayat di atas juga
menjelaskan bahwa jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka kalian mencarikan wanita yang menyusuinya selain dari ibunya
atas dasar tidak memudaratkan, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, yaitu bagi wanita
yang menyusui.
Penetapan upah kepada pekerja hendaknya mencerminkan sikap
keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga
pandangan Islam tentang hak tenaga kerja terwujud. Pemberian upah
kepada pekerja juga harus sebanding dengan apa yang telah
dilakukannya.
b. Dasar hukum dalam Hadits

َأع ُْطوا ا َأل ِج َري َأ ْج َر ُه قَ ْب َل َأ ْن ََي َِّف َع َر ُق ُو

Artinya: “berikanlah upah sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu
Majah)
Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji
padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud
4

1040.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (CV. As-Syifa: Semarang, 2001),
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memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan
untuk menunjukkan diperintahkannya

memberikan gaji

setelah

pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak
kering atau keringatnya telah kering.”5
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja
setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud jika telah ada
kesepakatan pemberian upah yang telah disepakati di awal perjanjian
kerja agar tidak terjadi kecurangan dikemudian hari. Selain itu
pemberian upah harus ditetapkan secara adil dan layak, serta dengan
memperhatikan UU ketenagakerjaan yang berlaku.6
3. Sistem Upah
Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan
antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk
mencapai tujuan tertentu. Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah berasal dari kata wages, commission and tip. Sedangkan menurut
istilah upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh
pengusaha dan pekerja serta pemerintah.7
Sistem Upah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian
kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta
pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian
5

https://news.berdakwah.net/2019/02/bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html,
diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pada jam 10.00 WIB
6
M. Dhony Eka Saputra, “Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”, (Program Sarjana
S1 Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, 2019), 39-40.
7
Moh. As’ad, Seri Ilmu Sumber Daya Manusia Psikologi Industri Edisi ke-4,
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978), 92.
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upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Jadi dapat
dikatakan bahwa sistem upah adalah salah satu syarat perjanjian kerja
yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah
serta kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan.
Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan
upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik
terhadap semangat kerja, serta nilai-nilai yang akan dicapai. Ada beberapa
system upah yang secara umum dapat diklasifikasikan:
a. Sistem Upah Harian
Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja keada pekerja yang
telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan
tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada
pekerja yang status perjanjian kerjanya harian lepas. Sistem upah
harian hanya akan dibesrikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak
hadir maka tidak adan diberikan upah tersebut.
b. Sistem Upah Borongan
Upah yang dibayarkan oleh pemberi pemberi kerja kepada
pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau
berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang
bergantung pada cuaca atau pekerjaan bersifat musiman.8 Sistem upah
borongan adalah upah yang akan diterima jika seseorang telah
menyelesaikan target pekerjaan yang telah diberikan.
8

Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, (Jakarta: Praninta
Offset, 2008), 4.
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c. Sistem Upah Tetap
Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas
suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima
secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah
lembur, dan sebagainya. 9 Upah tetap hanya diberikan kepada pekerja
yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu atau dapat
dikatakan pekerja tetap.
d. Sistem Upah Tidak Tetap
Upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu
pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat
dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Jika pekerjaan padat, maka
dilakukan kerja lembur sehingga upahnya bertambah besar, demikian
juga sebaliknya.10
Dari beberapa ulasan mengenai sistem upah di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa penetapan sistem upah ini tentunya berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya.
4. Bentuk Upah
a. Upah Menurut Waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per
jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan
pembayaran gaji lebih mudah.Namun kelemahan dari sistem
pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi
9

Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung: Alfabeta CV, 2008), 223.
Ibid, 226.
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atau tidak, sehingga efek negatife yang mungkin timbul pada karyawan
dorongan bekerja lebih baik tidak ada.
b. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah
hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masingmasing pekerja. Pekerja yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi,
dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada
control dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu
barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar
mutu untuk menetapkan besarnya upah.
c. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah
yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau
menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini
memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.
5. Tujuan Manfaat dan Fungsi Upah
a. Tujuan Upah
Secara umum tujuan pemberian upah oleh perusahaan sebagai
berikut:
1) Memberikan hak karyawan
2) Memberikan rasa keadilan
3) Memperoleh karyawan yang berkualitas
4) Mempertahankan karyawan
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5) Menghargai karyawan
6) Pengendalian biaya
7) Memenuhi peraturan pemerintah11
Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki tujuan dari yaitu
untuk menghargai prestasi atas kerja keras yang telah dilakukan
seorang pekerja.
b. Manfaat Upah
Upah merupakan tanda balas jasa seorang majikan kepada
pekerjanya. Manfaat dari pemberian upah adalah dapat terpenuhinya
kebutuhan biaya keperluan hidup bagi pekerja dan atau keluarganya. 12
c. Fungsi Upah
Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang
erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan
pembangunan ekonomi, sebagai berikut:
1) Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
2) Pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
3) Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.13
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah
Ada kalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang
upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk

11

Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek), (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2016), 237.
12
Pengertian Upah: Tujuan, Manfaat, Prinsip, Macam & Sistemnya (sarjanaekonomi.
co.id), diakses pada 18 Desember 2020 pada jam 10.00 WIB
13
Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 241.
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kehidupan yang menyenangkan.Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan
yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini
adalah faktor-faktoryang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut.14
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya
pemberian upah antara lain:
a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja. Suatu penawaran dari tenaga
kerja tinggi karena mempunyai keahlian atau skill. Sedang permintaan
untuk rekturatannya sedikit maka upah yang ditawarkan cenderung
tinggi, tetapi apabila penawaran rendah skill sedangkan permintaan
banyak maka upah cenderung rendah.
b. Kemampuan Untuk Membayar. Meskipun adanya tuntutan dari pekerja
kalau tidak ada kemampuan membayar maka upah belum tentu naik,
hal ini dikarenakan upah merupakan salah satu komponen harga
produksi yang sangat diperhitungkan oleh seorang pengusaha.
c. Produktivitas Kerja Karyawan. Upah sebenarnya imbalan atas prestasi
kerja, semakin tinggi prestasi yang diberikan cenderung naik, tetapi
apabila pembakuan prestasi kerja sampai sekarang belum ada standar
resmi sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi.
d. Biaya Hidup. Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi
kebutuhan hidup seseorang, dengan biaya hidup tinggi seperti yang
terjadi di kota-kota besar upah cenderung tinggi, tetapi apabila
didaerah terpencil atau desa upah cenderung rendah.
14

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo
Persada, 1997), 310.
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e. Posisi atau Jabatan Karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang
karyawan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan
diterimanya, juga berat ringannya beban dan tanggung jawab suatu
pekerjaan.15
Jadi, besar atau kecilnya upah yang diterima seorang pekerja
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemampuan membayar majikan,
posisi/ jabatan yang di miliki pekerjan dan biaya hidup di lingkungan
tempat tinggal sekitar.
7. Indikator Upah
a. Upah dan gaji
b. Insentif
c. Tunjangan
d. Fasilitas16
Jadi, indikator upah merupakan acuan yang dijadikan pedoman
majikan dalam memberikan upah kepada pekerjanya. Apabila semua
indikator

dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan sejahtera kehidupan

ekonomi pekerjanya.
B. Tenaga Kerja/ Buruh
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan manusia
oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imblan yang pantas baik

15

M. Dhony Eka Saputra, “Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”,
(Program Sarjana S1 Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, 2019)
16
Andi Arwin Mustafa, et.al, “Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai
Kerja Musiman di PTPN X (Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone”, (Jurnal Administrasi
Publik, Volume 4 Nomor 1 April 2018), 3.
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fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang
mempunyai arti besar, sebab kekayaan alam tidak akan berguna bila tidak
dieksploitasi dan diolah manusia.
Islam mendorong umatnya untuk semangat bekerja, bahkan ini
merupakan sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu.17 Allah
SWT akan memberi balasan setimpal pada mereka yang giat bekerja sesuai
dengan firman-NYA dalam QS. An-Nahl ayat 97 yang artinya: “Barangsiapa
yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada
mereka pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan”.18
Islam sebagai rahmatanlil alamin sangat memperhatikan buruh.
Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran etika, dan ini sangat berbeda
dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis melihat buruh
hanyalah pekerja dan majikan adalah pemberi kerja yang mana secara status
menimbulkan tingkatan kelas atau biasa disebut dengan stratifikasi sosial.
Dalam konteks upah, kapitalis melihat bahwa pemberian upah hanyalah
sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan dengan besaran yang
disesuaikan standar hidup minimum didaerah tempat siburuh bekerja.
Sedangkan ekonomi sosialisme memandang buruh merupakan pihak yang
sangat tereksploitasi oleh sistem kapitalis. Untuk itu perlu dihilangkannya

17

Idwal B, “Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam”, Dosen Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 3.
18
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Termahannya., 222
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kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan meminta peran pemerintah
sebagai pelaksana perekonomian.19
Islam sangat memandang baik buruh karena sama-sama ciptaan Allah
SWT. Islam tidak pernah memandang buruk kekayaan seperti paham
sosialisme, namun juga tidak membenarkan individu untuk berprilaku bebas
ketika memiliki kekayaan seperti paham kapitalis. Sebab Islam menganjurkan
kepada seluruh umatnya untuk menjadi orang kaya sebagai dari kebahagiaan
yang dicapai semasa didunia.
Berikut uraian beberapa konsep buruh dalam prespektif Islam yaitu
sebagai berikut:
1. Buruh adalah saudara. Islam membangun struktur sosial dimana setiap
individu disatukan atas dasar persaudaraan dan rasa kasih sayang. Ini
bersifat universal tidak memandang batas geografis, suku, ras dan agama
tertentu.
2. Memperlakukan buruh dengan baik. Sebagai seorang majikan, Islam
mengajarkan untuk membuang sifat keras hati dan kejam dalam
memperlakukan buruh. Dalam hadist qudsi dari Abu Hurairah r.a,
Rasulallah SAW meriwayatkan: “ada 3 orang yang menjadi musuhku
dihari kiamat: ….. orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh
melakukan tugasnya namun si majikan tidak memberikan upah yang
sesuai”. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)
3. Pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan. Al-Quran surah AlAnam ayat 145 mengumpamakan, majikan yang mempekerjakan buruh di
luar kemampuannya seperti memeras keringat dan menjadikan mesin
penggerak untuk menghasilkan produk maka sama saja seperti meminum
darah yang mengalir.
4. Upah yang layak dan tepat waktu. Dalam menetapkan upah tidak
perbuatan zalim baik antara majikan terhadap buruh ataupun buruh
terhadap majikan dan tidak sama-sama saling mengeksploitasi. Besaran
upah tergantung dari keahlian serta tanggung jawab yang dipikul setiap
buruh.20

19

Havis Aravik, Konsep Buruh Dalam Prespektif Islam, Islamic Banking Vol. 4 No. 1
Agustus 2018, 3.
20
Ibid., 3-8
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Islam mengajarkan manusia untuk selalu berusaha dan mewajibkan
untuk bekerja bagi mereka yang mampu, sebab dengan bekerja Allah akan
memberikan balasan yang setimpal yaitu kehidupan yang layak dan pahala
yang banyak dari apa yang telah dikerjakan. Selalu berikhtiar dan tidak
bermalas-malasan adalah bentuk ketaqwaan kepada sang pemberi rezeki.
C. Industri Rumahan (Home Industry)
Pengertian industri rumahan (home industry) yaitu dari kata Home
berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampong halaman. Sedangkan Industri
dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun
perusahaan.
Jadi, dapat dikatakan Industri Rumahan (home industry) adalah rumah
usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai
perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.
Sedangkan menurut terminologi pengertian usaha kecil secara jelas tercantum
dalam UU No. 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah
usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp1.000.000.000.
D. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan.21 Sedangkan
ekonomi merupakan ilmu atau asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian

21

2005), 951.

Departemen Pendidikan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
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barang-barang atau kekayaan (keuangan, perindustrian, dan perdagangan).22
Dari penegrtian tersebut dapat disimpulakan bahwa peningkatan ekonomi
merupakan suatu perubahan jenjang sosial atau perbaikan kondisi ekonomi
dari yang lemah menuju kearah yang lebih baik ekonominya, atau mengalami
kemajuan dari yang sebelumnya.
Pendapatan masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari dunia
usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, sewa, ataupun laba.
Sedangkan pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang terdiri atas
upah, gaji, sewa, ataupun laba perusahaan bukan dari perseroan, deviden dan
pemabayaran transfer.23
Sejalan dengan pengertian di atas, pendapatan masyarakat yang
meningkat merupakan salah satu ciri masyarakat sejahtera. Melalui adanya
home industry, diharapkan mampu meningkatnya taraf hidup masyarakat baik
bagi pemilik maupun pekerjanya, serta berkuarangnya masyarakat miskin
didaerah-daerah serta meningkatnya partisipan aktif masyarakat dalam hal
pengembangan melalui home industry ini.

22

Ibid, 220.
Femy M. G Tulusan dan Very Y. Londa, “Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”,
(Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 1 No.1 Tahun 2014), 93.
23

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah
Penelitian Lapangan atau (field research). Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Bisa juga disebut sebagai penelitian yang sifatnya
alamiah.1 Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kesuma kec.
Purbolinggo, Lampung Timur.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang
memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin,
tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya
penelitian dsekriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam
langkah penelitianya tidak perlu menggunakan hipotesis. 2
Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif kualitatif adalah
menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diolah dengan tujuan agar
dapat membantu didalam memperkuat teori mengenai analisis sistem upah
1

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.
2
Ibid, 10.
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pada home industry jamur tiram dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
Desa Tanjung Kesuma.
B. Sumber Data
Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini,
maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.3 Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah pemilik home industry jamur tiram yang berada di
Desa Tanjung Kesuma yaitu bapak ES dan bapak S serta 4 karyawan yaitu
ibu N, ibu K, ibu L dan ibu Y.
Dalam mengambil jumlah sampel atau responden peneliti
menggunakan tekhnik sampling snowball, snowball sampling adalah suatu
pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang banyak
informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden
yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang
yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksut untuk keperluan
penelitian. Kontak awal akan membantu medapatkan responden lainya
melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka tekhnik ini
didukung dengan tekhnik wawancara dan survei lapangan4.

3

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta
CV, 2016), 152.137.
4
Neuman W. L, Socila Reasert Methods, Qualitative and Quantitative Approces, Fifth
Edition. Buston: Person Education
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2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
kepustakaan. Data ini digunakan sebagai pelengkap dari data primer atau
dengan kata lain, sumber data sekunder adalah sumber data yang
merupakan sumber yang tidak langsung namun sudah tersedia, misalnya
diperpuastakaan atau suatu data yang bersumber dari dokumen atau bahanbahan bacaan seperti buku.5
Berdasarkan pernyataan di atas, adapun sumber data skunder
dalam penelitian ini adalah jurnal, buku atau teori yang bersangkutan
dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Muhammad Sharif Chaudhry,
“Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar”, (2012); Boedi Abdullah dan Beni
Ahmad Saebeni, “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”, (2014);
Eko Suprayitno “Ekonomi Mikro Prespektif Islam” (2008); Arrista
Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan
Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal
Aspirasi Vol. 5 No. 1 Juni 2014; Irfan Syauq Beik, “Ekonomi
Pembangunan Syariah”, (2017); Vio Pri Herdianti, et al., “Analisis Sistem
Upah Dalam Meingkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Tinjau Dari
Prespektif Fikih Muamalah (Di Home Industri Tripel A Kabupaten
Bogor), Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159;
Fakrurradhi

5

“Analisis

Sistem

Pengupahan

Untuk

Meningkatkan

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 223.

28

Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Bisnis Syariah”, Institut Agama
Islam Al-Aziziyah Samalanga.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa Teknik
dalam pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud

tertentu.

Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang meberikan
jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dari wawancara adalah antara lain:
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi
dan lainnya yang diperoleh dari orang lain dan memverifikasi, mengubah
dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai
pengecekan anggota.6
Dalam hal ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu
perpaduan antara wawancara bebas terpimpin, dalam pelaksanaan
wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan
garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.7
Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua pemilik home
industry budidaya jamur tiram yaitu bapak ES dan bapak S dan 4 pekerja
yaitu ibu N, Ibu K, ibu L dan Ibu Y. Wawancara ini bertujuan untuk

6

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2014), 190.
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 2006), 146.
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menggali informasi yang dibutuhkan peneliti terkait analisis sistem upah
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Kesuma.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis
yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang
fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.8
Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari datadata atau gambar mengenai semua hal yang berkaitan atau berhubungan
dengan sistem upah pada home industry jamur tiram dalam meningkatkan
ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Kesuma.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat
diinterpretasi.9 Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,
karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk
uraian serta bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki
pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini
menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu

8
9

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D., 152.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 95.
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metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret
tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.10
Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti
menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian
data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang
berangkat dari informasi tentang sistem pengupahan pekerja dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat pada home industry jamur tiram di Desa
Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

10

Sugiyono, Metode Penelitian., 97.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENEITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Home Industry Jamur Tiram di Desa
Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
1. Sejarah Singkat Home Industry Jamur Tiram
Di Desa Tanjung Kesuma terdapat dua Home Industry jamur
tiram. Home Industry jamur tiram pertama milik Bapak ES dan Home
Industry yang kedua yaitu milik Bapak S, yang sama-sama berdiri pada
tahun

2014.

Kedua

Home

Industry

ini

memproduksi

serta

membudidayakan jamur tiram.
Home Industry jamur tiram milik bapak ES didirikan dengan
alasan karena ingin memliki usaha sendiri, selain itu dengan berdirinya
usahanya ini bapak ES bisa membuka lapangan pekerjaan dilingkungan
sekitar tempat tinggalnya. Mengapa memilih jamur tiram karena
menurutnya belum banyak yang membudidayakan serta memproduksi
jamur tiram di Desa Tanjung Kesuma ini. Dahulu dalam merintis usaha
rumahan jamur tiram ini, bapak ES dibantu istri dan seorang anaknya,
membuat 150 baglog selama 3 hari dan menghasilkan kurang lebih 12kg
total keseluruhannya saat panen. Seiring berjalannya waktu home industry
jamur tiram bapak ES memiliki 2 orang pekerja, sampai akhirnya
sekarang bertambah menjadi

10 pekerjanya. Selanjutnya

dalam

pendistribusian, awalnya bapak ES hanya di pasar yang berada dekat
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tempat tinggalnya dan juga mtenitipkannya di warung-warung. Sampai
pada akhirnya sekarang bisa sampai luar Kecamatan bahkan kabupaten.1
Selanjutnya, home industry jamur tiram yang kedua yaitu milik
bapak S. Alasan didirikannya usaha ini adalah karena dulu beliau
terinspirasi dari orang tua salah seorang temannya yang sukses
membudidayakan jamur tiram. Menurutnya, membudidayakan jamur
tiram ini tidak terlalu sulit. Maka dari itu bapak S mulai membuat nya
sendiri dirumah dengan awal 70 baglog yang menghasilkan 3kg total
keseluruhan saat panen. Karena masih mencoba dan hasilnya sedikit,
jamur tiram tersebut dikonsumsi sendiri. Hingga pada akhirnya bapak S
memutuskan untuk memproduksi lebih banyak lagi dan memiliki 1 orang
pekerja yang kemudian bertambah menjadi 8 sampai sekarang ini.2
2. Visi dan Misi Home Industry Jamur Tiram Di Desa Tanjung Kesuma
a. Visi dan Misi Home Industry Bapak ES
Visi

home

industry

bapak

ES:

“Unggul

dalam

membudidayakan serta memproduksi jamur tiram yang sehat dan aman
dikonsumsi masyarakat dan menjadi produsen terbesar tingkat daerah.”
Misi home industry jamur tiram bapak ES:
1) Mampu bersaing dengan produsen jamur tiram yang lain.
2) Membuka

lapangan

pekerjaan

bagi

masyarakat

yang

membutuhkan

1

Wawancara Bapak ES, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 23 Januari
2021 pukul 10.00 WIB
2
Wawancara Bapak S, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 24 Januari 2021
pukul 09.00 WIB
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3) Menjadikan produsen jamur tiram yang ramah kepada pelanggan. 3
b. Visi dan Misi home industry jamur tiram bapak S:
Visi home industry bapak S: “Unggul dalam memproduksi dan
membudidayakan jamur tiram yang sehat dan aman dikonsumsi
masyarakat.”
Misi home industry bapak S:
1) Mampu bersaing dengan produsen jamur tiram yang lain.
2) Mensejahterakan pekerja yang bekerja pada home industry jamur
tiram.
3) Mendorong masyarakat lain untuk semangat berwirausaha.4
3. Pekerja Home Industry Jamur Tiram Di Desa Tanjung Kesuma
a. Pekerja home industry Jamur Tiram Bapak ES
Pekerja di home industry jamur tiram bapak ES sudah memiliki
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut para pekerja dan
tugasnya.
Tabel 4.1
Daftar Pekerja, Tugas dan Lama Bekerja di Home Industri
Bapak ES
Lama
No
Nama
Tugas
Bekerja
1. Bapak ES
Pemilik home industry jamur
2014 –
tiram merangkap sebagai
sekarang
administrasi dan distribusi
2. Ibu Y
Bagian pembungkusan media
2016 –
tanam/ baglog
sekarang
3. Ibu K
Bagian pembungkusan media
2016 –
tanam/ baglog
sekarang
3

Wawancara Bapak ES, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 23 Januari
2021 pukul 10.00 WIB
4
Wawancara Bapak S, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 24 Januari 2021
pukul 09.00 WIB
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No

Nama

4.

Bapak Ek

5.

Ibu Ss

6.

Ibu A

7.

Ibu H

8.

Bapak B

9.

Ibu D

10.

Ibu L

11.

Ibu De

Tugas
Bagian pembuatan media tanam/
baglog
Bagian pembungkusan media
tanam/ baglog
Bagian pembungkusan media
tanam/ baglog
Bagian pembungkusan media
tanam/ baglog
Bagian pembuatan media tanam/
baglog
Bagian perebusan media tanam/
baglog
Bagian pembungkusan media
tanam/ baglog
Bagian perebusan media tanam/
baglog

Lama
Bekerja
2019 –
sekarang
2020 –
sekarang
2019 –
sekarang
2018 –
sekarang
2018 –
sekarang
2019 –
sekarang
2016 –
sekarang
2020 –
sekarang

Sumber: Wawancara kepada Bapak ES, Pemilik Home Industry Jamur
Tiram di Desa Tanjung Kesuma

b. Pekerja home industry Jamur Tiram Bapak S
Pekerja di home industry jamur tiram bapak S sudah memiliki
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut para pekerja dan
tugasnya:
Tabel 4.2
Daftar Pekerja, Tugas dan Lama Bekerja di Home Industri
Bapak S
No.

Nama

1.

Bapak S

2.

Ibu H

3.

Bapak E

4.

Ibu Ks

5.

Ibu M

Tugas
Pemilik home industry
jamur tiram merangkap
sebagai administrasi dan
distribusi
Bagian pembuatan media
tanam/ baglog
Bagian pembuatan media
tanam/ baglog
Bagian pembungkusan
media tanam/ baglog
Bagian pembungkusan
media tanam/ baglog

Lama Bekerja
2014 – sekarang

2019 – sekarang
2017 – sekarang
2017 – sekarang
2019 – sekarang
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No.

Nama

6.

Ibu Y

7.

Ibu R

8.

Bapak P

9.

Ibu L

Tugas
Bagian pembungkusan
media tanam/ baglog
Bagian pembungkusan
media tanam/ baglog
Bagian perebusan media
tanam/ baglog
Bagian pembungkusan
media tanam/ baglog

Lama Bekerja
2016 – sekarang
2018 – sekarang
2020 – sekarang
2020 – sekarang

Sumber: Wawancara kepada bapak S, pemilik home industry jamur tiram di
Desa Tanjung Kesuma

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pekerja wanita (ibuibu) lebih dominan. Alasannya adalah karena mereka ingin membantu
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dan untuk pekerja lakilakinya, alasan utama mereka bekerja di home industry jamur tiram ini
adalah sebagai kerjaan sampingan selain menggarap sawah. Namun
berbeda dengan ibu K, sebagai orang tua tunggal, beliau harus mampu
menghidupi keluarganya tersebut.
B. Sistem Upah Pekerja Pada Home Industry Jamur Tiram
Pekerja tidak terlepas dengan kata upah. Upah merupakan balas jasa
atas apa yang telah menjadi tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Upah
diberikan oleh majikan (orang yang mempekerjakan). Upah berfungsi sebagai
jaminan kelangsungan kehidu pan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut
suatu kesepakatan. Jika pekerja merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan
perusahaan, maka pekerja akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang
maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan
perusahaan dalam hal produksi karena pekerja yang kurang maksimal.
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1. Sistem Upah Pekerja di Home Industry Jamur Tiram Bapak ES
Home industry jamur tiram milik bapak ES memiliki 10 pekerja,
yang mana dari setiap pekerja tersebut sudah memiliki tanggung jawab
masing-masing. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 2 pekerja yang
salah satunya pernah bekerja di home industry jamur tiram milik bapak S.
Peneliti mewawancarai ibu N dan ibu K yang bekerja dibagian
pembungkusan media tanam/ baglog.
Sistem upah pekerja pada home industry bapak ES menggunakan
sistem upah harian yang berdasarkan hasil atau pencapaian yang telah
dilakukan pekerja dalam sehari. Semakin banyak yang mampu
diselesaikan, maka akan semakin besar pula upah yang didapatkan dalam
sehari. Sistem dan besarnya upah merupakan kesepakatan awal antara
pekerja dan pemilik sebelum pekerja mulai bekerja. Kesepakatan dibuat
agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
Sistem upah tersebut merupakan sistem upah yang sudah sesuai
dengan syariat Islam, pemberian upah sesuai dengan pekerjaan yang
dikerjakan. Karena pada hakikatnya pekerja tidak boleh ditipu dan majikan
tidak boleh menipu, begitupun sebaliknya. Sebab, alasan orang bekerja
adalah karena ingin memperbaiki perekonomiannya. Maka dari itu
majikan tidak boleh mengeksploitasi tenaga karena akan menambah
beban, bukan hanya ekonomi melainkan juga beban kesehatan. Untuk
setiap upah yang diterima pekerja di home industry jamur tiram milik
bapak ES berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar tanggung jawab
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yang dipikul. Sistem upah harian dengan berdasarkan hasil, berarti yang
menjadi acuan adalah seberapa banyak penyelesaian dalam pembungkusan
media tanam/ baglog di setiap harinya. Untuk upah yang didapatkan
adalah Rp. 600/ baglognya, dan untuk setiap harinya upah yang diterima
pekerja

tidak

sama

tergantung

seberapa

mampu

meyelesaikan

pembungkusan media tanam.5
Berdasarkan wawancara dengan ibu N, dalam sehari mampu
menyelesaikan 50 pembungkusan media tanam/ baglog. Bila upah
perbagolonya adalah Rp. 600, maka dalam sehari ibu N memperoleh 50 x
Rp. 600 = Rp. 30.000/ perhari. Selama 4 tahun bekerja di home industry
bapak ES hanya sekali beliau merasakan ada kenaikan upah, yang awalnya
Rp. 500 menjadi Rp. 600 sampai sekarang ini.6
Ibu K mengatakan, sistem pengupahan harian berdasarkan hasil
merupakan sistem yang sangat beliau cari dan diinginkan saat bekerja,
karena upah hasil pendapatan dari beliau bekerja dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ibu K merupakan pekerja yang dapat
dikatakan istimewa, sebab selama 6 tahun bekerja beliau selalu
mendapatkan upah tambahan. Alasan dikatakan istimewa karena beliau
merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi 2 orang anaknya
yang masih sekolah, jadi bapak ES merasa iba.7

5

Wawancara Bapak ES, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 23 Januari
2021 pukul 10.00 WIB
6
Wawancara Ibu N, Pekerja home industry jamur tiram bapak ES, pada tanggal 23
Januari 2021 pukul 10.30 WIB
7
Wawancara Ibu K, pekerja home industry jamur tiram bapak ES, pada tanggal 23
Januari 2021 pukul 10.45 WIB
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
upah yang digunakan pada home industry jamur tiram bapak ES
menggunakan sistem upah harian berdasarkan hasil, berarti berapa banyak
hasil yang didapatkan dalam sehari setelah itu dikalikan jumlah upah yang
telah ditetapkan. Sistem upah dan jumlah upah yang telah ditetapkan
tersebut sudah disepakati oleh pekerja sebelum bekerja pada home
industry jamur tiram tersebut. Namun upah tersebut tidak sebanding
dengan apa yang telah dikerjakan oleh para pekerja. Walaupun begitu, ibu
N dan pekerja tetap bekerja dengan alasan terbatasnya lapangan pekerjaan
dan minimnya skill yang dimiliki membuat mereka bertahan.
2. Sistem Upah Home Industry Jamur Tiram Bapak S
Home industry jamur tiram bapak S memiliki 8 pekerja yang mana
setiap pekerja sudah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam
bekerja di home industry jamur tiram tersebut. Dalam hal ini, peneliti
mewawancarai 2 pekerja yaitu ibu Y dan ibu L bekerja dibagian
pembungkusan media tanam/ baglog.
Sistem upah pekerja di home industry bapak S menggunakan
sistem harian yang berdasarkan hasil. Semakin banyak menyelesaikan
pembungkusan media tanam/ baglog, maka semkain banyak upah yang
didapatkan dalam sehari. Sebelum diterima bekerja di home industry jamur
tiram bapak S, ada perjanjian/ kesepakatan antara calon pekerja dan
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pemilik home industry. Kesepakatan/ perjanjian dibuat untuk menghindari
kejadian yang akan merugikan salah satu pihak.8
Besaran upah yang didapatkan dibagian pembungkusan adalah
sebesar Rp. 700/ baglognya. Dalam sehari, dengan 6 pekerja home
industry jamur tiram bapak S mampu menyelesaikan 350 -450
pembungkusan media tanam/ baglog. Berarti, pendapatan yang diterima
pekerja untuk seharinya berkisar 58 x Rp. 700 = Rp. 40.600,-sampai 75 x
Rp. 700 = Rp. 52.500,-. Ibu Y mengatakan bahwa sebelum ia bekerja pada
home industry jamur tiram bapak S ada perjanjian terlebih dahulu. Beliau
membenarkan bahwa sistem upah yang ditawarkan adalah menggunakan
sistem harian yang berdasarkan hasil. Jadi setiap pekerja akan
mendapatkna upah yang berbeda-beda setiap harinya karena dilihat
seberapa mampu para pekerja dalam menyelesaikan pembungkusan media
tanam/ baglog. Selain itu, Ibu Y juga mengatakan bahwa selama beliau
bekerja di home industry jamur tiram bapak S seringkali menglami
keterlambatan dalam membayarkan upah kepada para pekerjanya. 9
Hal serupa juga dikatakan oleh ibu L, beliau mengatakan bahwa
sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerjanya
dengan alasan bahwa agen-agen yang membawa dan memasarkan jamur

8

Wawancara bapak S, pemilik home industry jamur tiram, pada tanggal 24 Januari 2021
pukul 09.00 WIB
9
Wawancara ibu Y, pekerja home industry jamur tiram bapak S, pada tanggal 24 Januari
2021 pukul 09.30 WIB
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tiram belum memberikan uang setoran hasil penjualan jamur tiram.
Keterlambatan pembayaran upah bisa sampai 3 sampai 7 hari.10
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
upah di home industry jamur tiram bapak S menggunakan sistem upah
harian yang berdasarkan hasil. Setiap harinya para pekerja mampu
menghasilkan setidaknya 350 sampai 450 pembungkusan baglog/ media
tanam dengan upah Rp. 700/baglognya. Jadi, perharinya upah yang
didaptkan pekerja adalah berkisar Rp. 40.600 – Rp. 52.500 . Namun,
menurut beberapa pekerja pada home industry jamur tiram bapak S yang
peneliti wawancarai mengatakan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam
pembayaran upah yaitu 3 sampai 7 hari dengan alasan bahwa para agen
belum menyetorkan uang hasil penjualan jamur tiram. Ibu Y mengatakan,
saat terjadi keterlambatan pembayaran upah beliau dan para pekerja yang
lain tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu dengan sabar sampai
agen yang menjual jamur tiram menyetorkan uang hasil penjualan.
C. Analisis Sistem Upah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di
Home Industry Budidaya Jamur Tiram Desa Tanjung Kesuma
Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 pemilik home industry jamur
tiram di Desa Tanjung Kesuma bahwa dalam sistem pengupahan
menggunakan sistem harian yang berdasarkan hasil. Namun dari hasil tersebut
peneliti menemukan perbedaan dalam besaran pemberian upah antara 2 home
industry. Dalam kasus ini, peneliti menemukan bahwa sistem upah yang

10

Wawancara ibu L, pekerja home industry jamur tiram bapak S, pada tanggal 24 Januari
2021 pukul 09.40 WIB
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diberikan oleh pemilik home industry jamur tiram terdapat ketidaksesuaian.
Pada home industry jamur tiram bapak ES, upah yang diterima lebih kecil
sedangkan di home industry jamur tiram bapak S upah yang diterima pekerja
besar namun sering terjadi keterlambatan dalam pembayarannya.
Dalam kasus penelitian ini, rata-rata yang menginginkan bekerja pada
kedua home industry jamur tiram adalah para wanita. Hal ini peneliti
memahami bahwa memberikan upah yang sebanding dengan kontribusi
pekerja dan membayarkan upah dengan tepat waktu adalah hal yang penting.
Terdapat hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang upah, salah
satunya adalah berbunyi: “Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka
kering.” Dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa majikan
dianjurkan membayarkan

upah

kepada

pekerjanya

langsung setelah

menyelesaikan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh majikan, tidak
mengulur-ulur waktu. Seperti halnya dengan para pekerja yang berada pada 2
home industry di desa Tanjung Kesuma, berdasarkan hadist tersebut dapat
dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori dan saat praktek terjun
langsung dilapangan. Dalam hadist dinyatakan bahwa untuk selalu
memberikan upah atas apa yang telah dilakukan pekerja dengan sesuai dan
tepat waktu. Alasan utama seseorang bekerja adalah untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Jadi, apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian upah
maka secara langsung akan menghambat juga ekonomi didalam suatu
keluarga. Untuk itu pentingnya membayarkan upah langsung setelah selesai
pekerjaan tersebut. Selain itu, pemberian upah yang terlalu kecil juga akan
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memberikan dampak pada kehidupan ekonomi sebuah keluarga. Islam sangat
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Untuk itu pentingnya menghormati dan
saling menjaga persaan antar manusia satu sama lain.
Dengan bekerja di home industry jamur tiram, para pekerja berharap
akan adanya peningkaan ekonomi dalam kehidupannya. Namun disini peneliti
melihat bahwa dengan upah yang diberikan oleh home industry jamur tiram
bapak ES dapat dikatakan kecil dan sering terjadi ketelambatan pembayaran
upah kepada pekerja pada home industry jamur tiram bapak S membuat
ekonomi para pekerja tidak ada peningkatan artinya tidak naik dan juga tidak
turun. Pekerja yang mendominasi para wanita khususnya ibu-ibu mengatakan
bahwa upah didapatkan selama menjadi bekerja ini dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi hidup sehari-hari. Berdasarkan pernyataan di
atas, fungsi upah adalah:
1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
2. Pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.11
Dapat dilihat bahwa fungsi upah yang sebenarnya sangat erat kaitannya
dengan

peningkatan

mutu

sumber

daya

manusia

dan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya upah tersebut tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya. Upah yang diterima kecil dan jauh dari
UMR (upah minimum rendah) yang berlaku didaerah tersebut serta
pembayaran upah yang tidak tepat waktu membuat ekonomi sulit meningkat.
11

Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 241.
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Dengan adanya home industry jamur tiram di Desa Tanjung Kesuma,
para pekerja yang merupakan masyarakat sekitar merasa terbantu karena
tersedianya lapangan pekerjaan terkhusus bagi para ibu-ibu yang ingin
membantu suaminya untuk mencukupi ekonomi keluarga. Walaupun belum
bisa meningkatkan ekonomi, para pekerja di 2 home industry jamur tiram tetap
bertahan meskipun upah yang didaptkan kecil

dan sering terjadi

keterlambatan. Selain minimya skill yang dikuasi adalah alasan yang membuat
para pekerja tetap bertahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adanya home industry jamur tiram ini, masyarakat sekitar merasa
terbantu karena tersedianya lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan pada dua
home industry jamur tiram yang ada di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem upah harian
yang berdasarkan hasil. Jadi, untuk besarnya upah yang diterima pekerja
merupakan hasil dari banyaknya pembungkusan media tanam/ baglog setiap
harinya.
Berdasarkan pernyataan dilapangan, terdapat beberapa masalah
diantaranya adalah upah yang diterima pekerja kecil dan seringnya terjadi
keterlambatan pembayarannya. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu
fungsi upah yang seharusnya upah tersebut dapat meningkatkan ekonomi
pekerja. Namun bila dilihat dari upah yang didapatkan perharinya pada home
industry jamur tiram bapak ES belum cukup untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan sering terjadinya keterlambatan 3 – 7 hari pembayaran upah
kepada pekerja pada home industry jamur tiram bapak S membuat ekonomi
sulit meningkat.
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B. Saran
Saran berdasarkan penelitian ini adalah:
1. Pemilik masing-masing home industry jamur tiram baik bapak S maupun
bapak ES untuk mengutamakan kesejahteraan pekerja. Memberikan upah
terbaik kepada pekerja dan juga selalu tepat waktu dalam pembayaran
upahnya sesuai dengan perjanjian/ akad diawal agar tidak terjadi
pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak
2. Setiap pekerja masing-masing home industry jamur tiram agar selalu
bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan.
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