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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern ini perkembangan ekonomi semakin meningkat hal 

ini bisa dilihat dari gaya hidup manusia yang semakin berkembang dan 

maju, perkembangan ini didasarkan dari pendapatan atau ujrah dari apa 

yang manusia kerjakan. Dalam Islam Ujrah merupakan uang sewa atau 

imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al-ijarah 

harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.  

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama 

lainnya untuk mencukupi kebutuhan–kebutuhan hidup, karena itu 

merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama dan saling 

tolong menolong antara yang satu dan yang lain, dimana tolong menolong 

yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari 

salah satu pihak. Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah 

sistem kerjasama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk 

sistem pengupahan ( kompensasi), hal ini di maksudkan sebagai usaha 

kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf 

hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja, dalam hal pengupahan 

Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja, 

bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara 

pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing–masing 

pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak 

yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah 

membayar upah atau gaji.
1
 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu 

mengapresiasi pekerjaan karyawannya dengan kompensasi yang setimpal 

tanpa mengurangi nilai dari pekerjaan tersebut. Dan juga kompensasi 
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merupakan salah satu motivasi kerja dan kepuasan karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan. Kompensasi juga merupakan 

salah satu alasan loyalnya seorang karyawan terhadap perusahaan. 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen 

personalia yang paling sulit dan kompleks, namun merupakan salah satu 

aspek yang paling berarti bagi karyawan maupun organisasi. Walaupun 

upah dan gaji adalah sama-ssama bentuk kompensasi yang diterima oleh 

pegawai, tetapi dilihat dari penentuan cara pemberiannya berbeda. Upah 

biasanya bersangkutan dengan pembayaran atas dasar jam kerja untuk 

kelompok-kelompok karyawan seperti produksi dan pemeliharaan. 

Sedangkan gaji pada umumnya berarti pembayaran tetap secara bulanan 

atau mingguan untuk karyawan-karyawan klerikal, administratif, manajerial, 

dan profesional.
2
 

Agar upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja bisa 

lebih adil dan manusiawi maka penentuan upah hendaklah diberikan secara 

adil sesuai dengan peraturan yang ada, karena kita mengetahui bahwa 

masalah pengupahan merupakan sesuatu yang pelik mengingat Islam sendiri 

tidak menyebutkan secara jelas bagaimana sistem pengupahan dan berapa 

batas penetapan upah minimum, Islam hanya menyebutkan bahwa orang 

yang bekerja hendaknya mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada 

pengusaha. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan mengenai 

anjuran mengenai menentukan upah dalam memperkerjakan pekerja.
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  َوَسلََّم قَاَل: َصلَّى اَللَُّو َعَلْيوِ -َوَعْن َأِب َسِعيٍد اَْْلُْدرِيِّ رضي اهلل عنو َأنَّ اَلنَِّبَّ 
َرَواُه َعْبُد اَلرَّزَّاِق َوِفيِو اِْنِقطَاٌع,   ) َمِن ِاْسَتْأَجَر َأِجرياً, فَ ْلُيَسلِّْم َلُو ُأْجَرتَُو (

َهِقيُّ ِمْن َطرِيِق َأِب َحِنيَفةَ   َوَوَصَلُو اَْلبَ ي ْ
Artinya : Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa 

mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan 

upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits 

maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.  

 

Dijelaskan pula dalam undang–undang no 13 tahun 2003 tentang  

ketenagakerjaan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan 

memberikan upah pengusaha dilarang sewenang–wenang dalam 

menentukan upah pekerja hal ini sebagaimana yang tercantum dalam 

beberapa pasal yaitu :  

Pasal 88 Tentang Pengupahan  

(1)  Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh. 
4
 

(3)  Kebijakan pengupahan yang melindungipekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) meliputi :  

a.  upah minimum  

b.  upah kerja lembur;  

c.  upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya;  
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e.  upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  

f.  bentuk dan cara pembayaran upah;  

g.  denda dan potongan upah;  

h.  hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  

 i.  struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  

 j.  upah untuk pembayaran pesangon; dan  

k.  upah untuk perhitungan pajak penghasilan.  

(4)  Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

ayat  

(3)  huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  
5
 

Dari ketentuan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial 

antara pengusaha dan buruh  yang paling urgen adalah masalah upah, jadi 

antar buruh dan pengusaha ada hak dan kewajiban dalam hal ini yang harus 

diselesaikan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan ini 

merupakan sesuatu yang vital karena sering terjadi dalam masalah 

pengupahan. 
6
 

Sementara dalam prakteknya yang terdapat di Dealer Motor 

Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal kepada karyawan khususnya 

bagian marketing dalam memberikan gaji/upah terindikasi belum 

menerapkan sesuai keputusan gubernur nomor 560/50 tahun 2016  tentang 

upah minimum kota atau kabupaten. Akan tetapi menggunakan sistem 

komisi dan bonus atas produk yang dapat dijual ( sistem target ), jika tidak 

bisa menjual produk maka tidak mendapatkan gaji/upah. Hal ini perlu dikaji 

ulang bahwa upah yang diberikan kepada marketing belum bisa mencukupi 

kebutuhan hidup layak selama satu bulan.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk  mengkaji 

lebih jauh mengenai sistem penggajian bagi marketing di Dealer Motor 
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Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal menurut pandangan Hukum 

Islam. 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul 

―Kajian Hukum Islam Tentang Ujrah Tenaga Marketing Dalam Penjualan 

Kendaraan ( Studi Kasus di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal)‖ 

yaitu: 

1. Ujroh yang ada di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal tidak jelas 

(Fluktuatif), bisa diatas UMK dan di bawah UMK 

2. Tenaga marketing merupakan ujung tombak perusahaan, sehingga Ujrah 

/ balas jasa yang diberikan perusahaan harus dapat memenuhi kehidupan 

sehari-hari. 

3. Perusahaan dalam memberikan Ujrah dengan menggunakan sistem 

komisi dan bonus atas produk yang dapat dijual ( sistem target ).  

C. Telaah Pustaka  

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari 

penelitian ini adalah Ujrah / Kompensasi, untuk mendukung penelitian ini 

agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

masalah penulis berusaha untuk melakukan observasi, interview, dan 

melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, 

jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai 

relevansi terhadap tema yang penulis teliti. Sepengetahuan penulis karya-

karya yang membahas mengenai upah marketing. Dalam kajian pustaka ini, 

peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang upah Ujrah / 

Kompensasi sebagai berikut  

Penelitian yang ditulis oleh Indi Nuroini di IAIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2008 yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam dan 

Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap 

Upah Pekerja PT Golden Footwear Indotama― yang membahas mengenai 

permasalahan waktu pembayaran upah yang tidak menentu, tidak adanya 

upah lembur untuk para pekerja tertentu pada perusahaan tersebut. Dengan 
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hasil penelitian pembayaran upah yang dilakukan tidak sesuai dengan 

undang-undang dan hukum islam karena ketidak ada pastian waktu 

pembayaran upah dan tidak adanya upah lembur,  Islam menganjurkan 

untuk secepatnya membayar upah pekerja dan memberikan hak yang harus 

diterimanya jika bekerja diatas waktu bekerja secara umum. 
7
 

Selanjutnya Penelitian M.khoirul adzim yang berjudul, analisis 

Hukum Islam tentang sistem penggajian bagi marketing di CV. Cendana 

motor cepiring kecamatan cepiring kabupaten kendal yang di bahas adalah 

sistem upah yang berbeda dengan karyawan lain marketing  karena 

mengunakan sistim komisi dan banus atas produk yang telah di jual (sistem 

target).
8
 Kemudian karya Muhammad Wahyu Hidayat yang berjudul ‚ 

tinjauan hukum islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas ( Studi 

Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng 

Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas ). 
9
Hasil penelitian menyimpulkan, 

bahwa PKWT termasuk perjanjian upah mengupah yaitu jual beli jasa, 

adanya aqid, sighat, ujrah, dan manfaat. Pada prinsipnya terdapat keridhaan 

yang disepakati diawal perjanjian. 

Sedangkan mengenai Kajian Hukum Islam terhadap Ujrah bagi 

tenaga marketing dalam penjualan kendaraan belum pernah dibahas yang 

mengulas tentang Praktik Ujrah bagi tenaga marketing yang terdapat di 

Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal. 
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D. Fokus penelitian 

Adapun perumusan masalah dari uraian di atas yang mengacu pada 

pokok permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Konsep Ujrah Tenaga Marketing pada Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu ? 

2. Bagaimana Praktek Sistem Ujrah Tenaga Maketing pada Dealer 

Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

3. Bagaimana Kajian Hukum Islam tentang Ujrah Tenaga Marketing pada 

Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal ? 

E. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi salah persepsi tentang judul skripsi ini, maka 

penulis perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai 

berikut : 

1. Ujrah 

Uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.
10

 

2. Marketing  

Aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, 

mengomunikasikan,menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang 

bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.  

3. Penjualan Motor 

Bisnis pemasaran yang menjual produk berupa Sepeda Motor. 

4. Hukum Islam  

Seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang 

ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah SWT yang 

mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.
11

 

5. Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal  

Sebuah dealer penjualan motor merk Honda yang berlokasi di 

kecamatan kaliwungu kabupaten kendal.
12
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Ujrah tenaga marketing di Dealer 

Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem Ujrah tenaga marketing di 

Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum Islam terhadap Ujrah 

tenaga marketing di Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten 

Kendal. 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang -

kurangnya untuk dua hal, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah 

ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang 

ekonomi Islam. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber 

referensi dalam penyelesaian masalah mengenai Implementasi Ujrah . 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan-perusahaan dan Dealer motor Tunggul Sakti Kaliwungu 

khususnya dalam menerapkan pembayaran Ujrah karyawan dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

G. Metode Penelitian Skripsi 

Dalam menyelesiakan penelitian ini, penuslis akan menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu 

satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus 

merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian 
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rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik 

dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.
13

 

2.  Sumber data 

a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden 

melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu kepala 

cabang perusahaan dan karyawan yang bekerja sebagai marketing. 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang relevan.
14

 

3. Metode pengumpulan data  

a. Observasi  

Dalam observasi ini penilitian mengadakan pengamatan 

langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan 

yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan waktu 

kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang 

peristiwa yang bersangkutan dengan Ujrah marketing dalam 

penjualan kendaraan di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal. 15 

b. Wawancara/ Interview  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi untuk menemukan permasalahan 

penelitian yang sedang diteliti , yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden) , wawancara dilakukan secara langsung dengan 

responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, 

dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. 16  Melalui 

metode ini, wawancara ditujukan kepada perusahaan dan karyawan 

                                                           
13

 Saifudin azwar,  Metode Penelitian,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 

h.8 
14 Yang di dapat dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi dan 

dokumen-dokumen yang relevan dari tempat penelitian yaitu Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu 
15

 Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1996, h. 58 
16

Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, cet 22, 

Bandung: Alfabeta, 2015, h. 137 
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yang bekerja sebagai marketing di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 

Kendal. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang 

berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkip, 

surat Kabar, majalah dan lai-lain. 17  Melalui metode ini, akan 

dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai 

sejarah berdirinya perusahaan, struktur dan data-data pendukung 

yang terdapat di perusahaan seperti mendokumentasikan profil 

perusahaan, produk yang di jual, bengkel Ahass, serta slip gaji 

marketing Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal. 

4. Metode Analisis Data  

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya 

adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sanpai berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian. 

Dalam menganalisa data, penulis mengguanakan metode analisis 

kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam 

mengambarkan keadaan-keadaan yang memungkin terdapat dalam situasi 

tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. 18  

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh 

dari fenomena yang terjadi pada praktek Ujrah bagi marketing di Dealer 

Motor Tunggul Sakti Kaliwungu Kabupaten Kendal. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135 .  
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 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 
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5. Metode Pengolahan Data 

Dalam pengelolaan data penulisan teknik yang digunakan 

penulis antara lain :
19

 

a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan 

yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data 

wawancara yag diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat 

setiap para pihak. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data 

yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari 

penetapan upah kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum 

islam yang sudah ada. 

c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data 

yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya bisa 

mendapat suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis menyimpulkan 

antara penetapan upah yang terjadi di lapangan dengan teori-teori 

dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan hukum islam atau 

sebaliknya. 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi  

Untuk memudahkan penulisan skripsi, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan Pendahuluan; terdiri dari latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian , metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab kedua Pada bab ini memaparkan Landasan Teori; yang 

berkaitan dengan judul skripsi, yang terdiri dari;  sistem penggajian dalam 

islam, penentuan upah dalam Islam dan ruang lingkup pemasaran. 

                                                           
19 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Hilal Pustaka, 

2013) , h.253 
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Bab ketiga berisi Laporan Hasil Penelitian, penulis akan membahas 

gambaran umum lokasi, konsep dan praktek Ujrah bagi marketing di Dealer 

Motor Tunggul Sakti Kaliwungu serta tinjauan hukum Islam terhadap Ujrah 

tenaga marketing Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu. 

Bab keempat merupakan Analisis Hasil Penelitian, menguraikan 

analisis hukum Islam terhadap konsep dan praktek Ujrah bagi tenaga 

marketing di Dealer Motor Tunggul Sakti Kaliwungu, serta tinjauan hukum 

islam terhadap Ujrah tenaga marketing Dealer Motor Tunggul Sakti 

Kaliwungu. 

Bab kelima merupakan bab Penutup, yaitu suatu kesimpulan dari 

hasil penelitian, juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah 

yang dikemukakan. Serta saran-saran yang dirasa perlu bagi pihak yang 

berkepentingan. Sebagai akhir kata pada penulisan skripsi ini akan diuraikan 

kata penutup. 

 


