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MOTTO
“buatlah sejarah dalam setiap kehidupan. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan sehingga bisa
memberikan manfaat kepada orang lain”.
SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK
Dengan izin-Mu Ya Allah, hamba memohon hidayahmu, jiwa ketakwaan, kesopanan, dan
kecukupan, ku kupersembahkan tesis ini untuk:
 Kedua Orang Tua. (Pa Madi dan Mak Mis Titing) yang telah mendidik dan
membesarkan dengan taruhan nyawamu. Terimakasih atas segala budi jasamu yang tak
ternilai dengan apapun dan yang tak akan pernah sanggup aku balas samapai kapanpun.
dan selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya, dan selalu mendoakan aku.
Semoga Allah selalu melindungi dan membahagiakan baik didunia maupun diakhirat
kelak.
 Buat kakak-kakak dan adikku tercinta (Andi, Lius Pongoh, Romiko, Eva Septiani,
Marta Dinata dan El-vira Rosiana) dan nenekku beserta keluarga besarku mamangmamangku dan bibik-bibik yang tidak akan pernah akau lupakan Insya Allah. Yang
telah memberikan semangat dan motivasi untukku.
 Buat sahabat-sahabat terdekatku Siti Zahra, ……………….. yang selalu memberikan
semangat dan motivasi agar terus semangat, thanks my friend is the best.
 Buat teman-teman seperjuanganku “manjaddah wajadah”. Allahhuakkbar.
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KATA PENGANTAR
Dengan melafadzkan kata syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dzat yang maha
sempurna. Dengan segala keterbatasan, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian
skripsi ini merupakan subah kebahagiaan tersendiri bagi penyusun. Sholawat beserta salam tak
henti-hentinya penulis haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammdah SAW. Beserta
keluarga, sahabat, dan ummat. Karena berkat perjuangannya kita bisa merasakan indah dan
nikmatnya Islam.
Semoga Allah SWT, selalu memberikan kasih sayangnya kepada beliau yang telah
berhasil menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju jalan kebenaran. Beliau telah membawa
Hukum-Hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan menjalankan huku-hukum
Allah akan terwujudlah tujuan dari hukum Islam, yaitu unutk keselamatan di dunia dan di
akhirat.
Dengan mengucapkan “Alhamdulillah” melalui perjuangan yang sangat optimis.
Akhirnya tesis yang berjudul “penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam
Perspektif Ekonomi Syariah” Ini, penulis menyusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Magister Ekonomi Syari’ah (M.E.Sy) program pasca sarjana universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
Penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dn bernanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa universitas Islam

Negeri (UIN) Raden Fatah

Palembang khususnya, dan seluruh masyarakat pada umumnya. Terlepas dari hal di atas penulis
sadar bahwa dalam muatan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan,
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maupun isinya. Hal itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan
kemampuan yang penulis miliki. Dalam hal ini saran dan masukan sangat diharapkan.
Dalam proses tesis ini tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari
berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis banyak mngucapakan
terimakasihkepada:
1. Bapak Prof.Dr.Duski Ibrahim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta para
pembantunya yang tetap komitmen dan konsisten untuk membangun Fakultas Syari’ah
IAIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Yuswalina,SH. MH selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syari’ah dan Bapak
Fatah Hidayat, S.Ag Selaku sekretaris jurusan muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Raden
Fatah Palembang. Serta seluruh Dosen di Fakultas Syari’ah yang telah mentransfer ilmuilmunya kepada penulis secara ikhlas.
3. Ibu Dra.Faauziah, M.Hum selaku Dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu,
tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syafran Afriansyah, M.Ag selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesikan skripsi ini
dengan memberikan catatan-catatan koreksi sebagai perbaikan selama masa penelitian
ini.
5. Bapak Drs. Sunaryo, selaku Penaseha Akademik yang selalu memberikan arahan dan
motivasi selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Ayunda Armasito, ND. M.Ag selaku Senioritas yng selalu memotivasi untuk terus maju
dalam berjuang sampai terselesainya skripsi ini.
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7. Keluarga besarku terkhusus kedua orang tuaku, nenekku, kakak-kakakku dan adik-adikku
yang telah

memberikan

semangat

dan

membiayai

penulis

selama

dibangku

perkuliahansampai selesai.
8. Bapak kamil yang selalu memotivasi untuk terus menjadi yang lebih baik.
9. Ayunda, kakanda, serta adik-adik seperjuangan yang selalu menyemangatiku.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angakatan 2009 terkhusus jurusan Muamalah dan umumnya
rekan-rekan di setiap organisasi yang tidak pernah terlupakan kecerianan, keseriusan dan
pahit manisnya perjuangan disetiap perjalanan yang kita lalui dan rasakan bersama
selama dibangku perkuliahan yang telah memberikan arti tersendiri dalam lubuk hatiku.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.
Semoga apa yang sudah kalian berikan menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT.
Karena melalui perjuanganlah semua bisa tercapai do’a dan usaha yang sungguh-sungguh
“manjaddaah wajadah” semua dapat tercapai atas kehendak Allah SWT. penulis berharap
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis ataupun teman-teman Mahasiswa Fakultas
Syariah IAIN Raden Fatah Palembang serta bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Palembang, 23 Desember 2016
Penulis

Hana Pertiwi
Nim.1486142
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ABSTRAK
Islam memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhannya
dengan berbagai cara yang dapat memberi manfaat bagi mereka yang berusaha. Didalam dunia
ketenagakerjaan pasti mempunyai berbagai masalah terutama dalam masalah yang berkaitan
dengan pembayaran upah para pekerja. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah
membanting tulang dan bercucran keringat dari jerih payahnya itu upahnya tidak sesuai dengan
apa yang mereka harapkan.
Dalam penulisan ini pokok kajiannya adalah “Penetapan Upah Minimum Kota
Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Syariah” dengan rumusan masalah yaitu : 1.
Bagaimana prinsip-prinsip pengupahan Menurut Ekonomi Syari’ah, 2. Bagaimana mekanisme
penetapan upah minimum kota Palembang Tahun 2016 sesuai dengan prinsip ekonomi Syari’ah,
3. Bagaimana implikasi uaoah minimum kota terhadap kesejahteraan buruh kota Palembang.
Adapun tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip Upah Minimum
Kota Palembang Tahun 2016 menurut Ekonomi Syariah. Untuk menganalisis penetapan Upah
Minimum Kota Palembang ditintinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah. Untuk menganalisis
penerapan upah Minimum Kota palembang terhadap kesejahteraan buruh.
Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah Obeservasi, intervieu (wawancara) dan dokumentasi. Metode Pendekatan yang digunkan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan
yuridis empirik, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum positif dan hukum ekonomi Islam
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam. Analisis data
yang digunakan deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah sebagai hal untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Setelah itu dianalisis secara kualitatif berdasarkan isi dan peraturan perundang-undangan
digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan
yang signifikan dan alamiah.
Setelah melakukan penelitian ini maka hasil analisis data dan pembahasan, diperole
adalah: pertama Prinsip-prinsip pengupahan menurut Ekomomi Syari’ah adalah prinsip keadilan,
prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan. Kesesuaian Penetapan Upah Minimum Kota
Palembang Dalam Islam yaitu Kesesuaian dengan prinsip keadilan menentukan penetapan upah
yang dilakukan dari pihak pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha, untuk mendapatkan hasil
secara bersama baik secara transparan ataupun dengan profesional. Kesesuaian dengan prinsip
kelayakan yaitu prinsip layak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang
akan diberikan. Dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan
(tempat tinggal). Kesesuaian dengan prinsip kebajikan berarti mendatangkan keuntungan kepada
buruh. kedua Ketentuan Upah Minimum Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan hidup
yang layak bagi buruh di Kota Palembang menurut Islam sudah layak bagi pekerja/buruh lajang,
akan tetapi belum bagi pekerja yang sudah bekeluarga. Karena kebutuhan yang dibutuhkan
bertambah. dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi Syari’ah hanya memberikan keadilan dan
kebajikan, sedangkan prinsip kelayakan belum terlihat pada penetapan upah Kota Palembag. Jadi
belum sepenuhnya mengarah pada prinsip-prinsip Ekomomi Syari’ah. Ketiga Implikasi Upah
Minimum Kota Palemban belum menjamin terhadap kesejahteraan pekerja/buruh.
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