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Kajian Hukum Islam tentang penggajian Markeing dalam penjualan Kendaraan  

( Studi Kasus di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal ) 

 

Nama  : Angkasa Jaya Wijaya 

Jabatan : ADH / Kepala keuangan 

Tanggal : 18 November 2017 

Jam  : 9.00-9.15 WIB 

Tempat : Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal 

 

1. Dimana Letak Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : PT. Tunggul Sakti Kaliwungu merupakan dealer resmi sepeda motor 

Honda yang beralokasi di Jl. Raya Barat No. 168 Skopek – Kaliwungu 

Kendal. PT. Tunggul Sakti didirikan oleh Tunggul Hardianto pada tanggal 19 

Oktober  tahun 1992. PT.Tunggul Sakti Kaliwungu merupakan kantor yang 

berpusat di Semarang dan memiliki beberapa cabang di antaranya Kaliwungu, 

Pemalang, Temanggung, Parakan, dan Bekasi. PT. Tunggul Sakti Kaliwungu 

adalah dealer Honda pertama yang ada di Kaliwungu 

 

2. Seperti apa Sejarah Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Perusahaan ini mengawali bisnisnya di bidang otomotif ( service dan 

sparepart) kemudian berkembang menjadi distributor penjualan bermotor 

dengan merk Honda. Selain menjadi dealer resmi Honda, PT. Tunggul Sakti 

Kaliwungu memberikan pelayanan lain seperti showroom, bengkel, servis, 

dan menyediakan suku cadang bagi sepeda motor honda. 

 

3. Bagaimana Struktur Organisasi Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 



Jawab : Struk organisasi Dealer Tunggul Sakti kaliwungu ada Owner lalu 

kepala dealer membawahi SPV, CRM dan Skertaris, kemudian ADH yaitu 

saya sendiri membawahi Stockis BPKB STNK, kasir, data stockis dan admin,  

Kemudian SPV di pecah lagi membawahi semua marketing dealer, di bawah 

CRM ada ATL BTL kemudian membawahi Counter sales dan driver, lalu 

utnuk data stockis membawahi stockis buku service dan stockis unit. 

4. Berapa jumlah karyawan yang ada di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : Jumlah karyawan Dealer Tunggul Sakti ada 20 Orang. 

5. Berapa jumlah marketing yang ada di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : untuk penjualan ada 2 macam yaitu counter sales itu ada 3 orang dan 

sales exekutif ada 4 orang sudah termasuk SPV. 

6. Apakah ada Perjanjian atau Kontrak Kerja karyawan khususnya tenaga 

Marketing di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : untuk kontrak kerja kami tidak ada yang tertulis, namun hanya 

kesepakatan di awal, karena dari awal sebelum bekerja kami terangkan 

bagaimana prosedur dll mengenai dealer termasuk gaji karyawan, dan kami 

juga memberi dua pilihan jika menerima hari setelahnya sudah mulai kerja, 

namun jika tidak menerima silahkan cari yang lain. 

7. Bagaimana proses pemberian gaji khususnya pada tenaga Marketing Dealer 

Tunggul sakti Kaliwungu ?  

Jawab : Pembayaran gaji atau upah menggunakan sistem transfer ke rekening 

payroll BCA setiap karyawan pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk tenaga 

marketing ada tingkatan Grade dengan sistem upah menurut banyaknya 

produksi, Sistem penggajian bagi marketing di Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu disesuaikan dengan jumlah motor yang dijual dan sesuai tingkatan 

grade marketing itu sendiri, karena untuk setiap grade memiliki gaji pokok, 

insentif dan bonus  yang berbeda – beda, sesuai dengan peraturan perusahaan. 

Grade A 



Tingkatan awal dalam dunia marketing, di grade ini marketing 

diharuskan mencapai tarjet penjualan sebanyak tiga buah motor 

perbulan.  Setelah 3 bulan berturut mencapai tarjet maka bisa naik 

tingkat ke Grade B. 

Grade B 

Tingkatan selanjutnya, pada Grade B ini seorang marketing dibebankan 

tarjet penjualan sebanyak tujuh buah motor. Gaji pokok grade B selalu 

keluar walau tidak mencapai tarjet  dengan pertimbangan dari pimpinan 

perusahaan.  Setelah 3 bulan berturut mencapai tarjet maka bisa naik ke 

Grade tertinggi yaitu Grade C. 

Grade C 

Tingkatan tertinggi dalam marketing dan dianggap sebagai marketing senior, 

karena pada grade C ini tarjet penjualan sebanyak dua belas buah motor. Gaji 

pokok grade C keluar walau tidak mencapai tarjet dengan pertimbangan 

pimpinan perusahaan.  Setelah grade ini tidak ada lagi tingkatan yang lebih 

tinggi lagi 

Gaji pokok akan keluar jika target penjualan yang dibebankan pada masing – 

masing grade tercapai, Insentif yaitu upah yang diterima setiap penjualan 

motor secara kredit dan cash. Daftar insentif diatas berlaku untuk penjualan 

motor Matic dan Motor Bebek. Jika Marketing dapat menjual motor tipe sport 

maka insentif yang diterima antara 150.000 sampai 200.000, Bonus akan 

keluar jika target penjualan tercapai, Uang Bensin diberikan setiap hari 

sebagai akomodasi selama bekerja di lapangan, dan Jika Marketing 

diharuskan lembur maka pembayaran marketing sebesar 2 x Uang bensin 

 

8. Apa saja yang menjadi Bonus / Fee tenaga Marketing di Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu ? bonus yang di dapat yaitu insentif penjualan cash dan credit 

yang berbeda, dan masing – masing grade ada bonus dengan nominal yang 



berbeda seperti grade C Rp. 400.000, grade B Rp. 250.000 dan Grade A Rp. 

100.000, marketing juga punya fee penjualan. 

9. Tunjangan apa saja yang diberikan kepada karyawan khususnya tenaga 

Marketing dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : Tunjangannya seperti BPJS kesehatan dan tenaga kerja serta 

tunjangan hari raya untuk marketing sesuai gaji pokok grade. 

10. Dengan sistem gaji yang di buat oleh dealer apakah tanggapan marketing 

selama ini ? 

Jawab : Tenaga marketing merasa puas dengan Gaji/Upah yang diperoleh 

karena selain mendapatkan Gaji pokok, tenaga marketing juga mendapatkan 

tunjangan yang lebih besar dari pokok tersebut. Apabila tenaga marketing 

memenuhi performance yang baik dalam penjualan, maka karyawan berhak 

atas Insentive, dan ganti uang transport. Dari semua hak tersebut, pihak 

manajemen (dealer) memberikannya bersamaan dengan perolehan Gaji setiap 

tanggal 5 bulan berikutnya, serta Fee Penjualan setiap ada penjualan Credit  

dengan nominal tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Marfuin 

Jabatan : Marketing 

Tanggal : 18 November 2017 

Jam  : 9.15 - 9.30 WIB 

Tempat : Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal 

 

1. Bagaimana Struktur Organisasi Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : Struk organisasi Dealer Tunggul Sakti kaliwungu ada Owner lalu 

kepala dealer membawahi SPV, CRM dan Skertaris, kemudian ADH yaitu 

saya sendiri membawahi Stockis BPKB STNK, kasir, data stockis dan admin,  

Kemudian SPV di pecah lagi membawahi semua marketing dealer, di bawah 

CRM ada ATL BTL kemudian membawahi Counter sales dan driver, lalu 

utnuk data stockis membawahi stockis buku service dan stockis unit. 

2. Berapa jumlah karyawan yang ada di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : ada 20 orang 

3. Apakah ada Perjanjian atau Kontrak Kerja karyawan khususnya tenaga 

Marketing di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : disini tidak ada perjanjian kerja secara tertulis, melainkan lisan 

dimana pihak dealer sudah menjelaskan sistem kerja dealer di awal, kalau 

karyawan besoknya berangkat berarti menerima semua aturan yang ada di 

dealer. 

4. Seperti apa perjanjian atau Kontrak Kerja tersebut? 

Jawab : ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa perjanjian melalui lisan. 

5. Bagaimana Sistem Penjualan di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Untuk penjualan ada grade-grade sendiri, lebih jelasnya bisa di tanyakan 

kepada atasan saya 

6. Bagaimana proses pemberian gaji khususnya pada tenaga Marketing Dealer 

Tunggul sakti Kaliwungu ?  



Jawab : penggajian melalui BCA pertanggal 5, namun tiap marketing ada 

tingkatan yang berbeda-beda satu sama lain. 

7. Bagaimana konsep penggajian tenaga Marketing di Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu ?  

Jawab : di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu disesuaikan dengan jumlah motor 

yang dijual dan sesuai tingkatan grade marketing itu sendiri, karena untuk 

setiap grade memiliki gaji pokok, insentif dan bonus  yang berbeda – beda, 

sesuai dengan peraturan perusahaan 

8. Apa saja yang menjadi Bonus / Fee tenaga Marketing di Dealer Tunggul Sakti 

Kaliwungu ? 

Jawab : ada insentif cash dan credit, ada fee penjualan dan ada juga bonus 

pencapaian. 

9. Tunjangan apa saja yang diberikan kepada karyawan khususnya tenaga 

Marketing dealer Tunggul Sakti Kaliwungu ? 

Jawab : Tunjangannya seperti BPJS kesehatan dan tenaga kerja serta 

tunjangan hari raya untuk marketing sesuai gaji pokok grade 

10. Apakah anda merasa puas dengan sistem penggajian yang ada di dealer ? 

Jawab : sejauh ini saya tidak mempermasalahkannya, karena selain 

mendapatkan Gaji pokok, juga mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari 

pokok tersebut. Apabila tenaga marketing memenuhi performance yang baik 

dalam penjualan, maka berhak atas Insentive, dan ganti uang transport. Dari 

semua hak tersebut, pihak manajemen (dealer) memberikannya bersamaan 

dengan perolehan Gaji setiap tanggal 5 bulan berikutnya, serta Fee Penjualan 

setiap ada penjualan Credit  dengan nominal tertentu. 

 

  



Foto Dokumentsi 

1. Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 

 

2. Tempat Counter Sales 



 

 

 

3. Produk Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 

 



4. Produk Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 

 

5. Ahas Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 



 

6. Slip Gaji Marketing Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu 

 

  



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Data Diri 

Nama lengkap   :  Siti Alfiaturochmaniah 

Alamat rumah  :  Desa Karangayu RT 02 RW 02 Kecamatan Cepiring 

Kabupaten Kendal 

Tempat Tanggal Lahir  :  Kendal, 25 Januari 1995 

Agama   :  Islam 

Kewarganegaraan  :  Indonesia 

Nomor telepon  :  0896 6362 1518 

 

Pendidikan formal 

Sekolah Dasar   :  SD Negeri 2 Karangayu ( 2007 ) 

Sekolah Menengah Pertama  :  SMP Negeri 1 Cepiring  ( 2010 ) 

Sekolah Menengah Atas  :  SMK Negeri 1 Kendal   ( 2013 ) 
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