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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah ketenagakerjaan adalah bagian integral dari masalah ekonomi, 

maka masalah pembangunan ketenagakerjaan, juga merupakan bagian dari 

pembangunan ekonomi, sehingga perencanaan ekonomi juga harus mencakup 

perencanaan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan 

salah satu dari serangkaian upaya pembangunan sumber daya manusia yang 

diarahkan kepada peningkatan martabat, harkat, dan kemampuan serta 

kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan 

suatu upaya yang bersifat menyeluruh di semua sektor dan daerah yang 

ditunjukan dengan adanya perluasan lapangan kerja dan pemerataan 

kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan, serta memberi 

perlindungan terhadap tenaga kerja.
1
 

Peranan tenaga kerja atau karyawan sangat penting karena tanpa adanya 

tenaga kerja, maka operasional perusahaan tidak dapat berjalan. Tenaga kerja 

ini bertugas menjalankan suatu perusahaan berdasarkan bagian-bagiannya 

yang diberikan pimpinan perusahaan. Kemudian setelah bekerja pada waktu 

yang telah ditentukan, maka karyawan tersebut akan mendapatkan upah atau 

gaji. Upah merupakan hal yang paling penting atau utama bagi bawahan atau 

karyawan, karena gaji atau upah merupakan salah satu hak bagi tenaga kerja 

atau karyawan. 
                                                           
1
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja 

kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam 

bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan 

dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk 

tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi 

upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang 

tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama 

dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha.
2
 

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai 

peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima 

pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, sehingga 

upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja 

dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. 

Metode atau cara pengupahan yang diterapkan pada sebuah perusahaan 

tidak hanya menyangkut aspek teknis saja, namun juga aspek hukum yang 

mendasari hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan 

aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam menentukan tingkat upah, pihak-pihak sebagai pelaku penerima 

pekerjaan (pekerja) dan pemberi pekerjaan memiliki pandangan yang berbeda. 
                                                           
2
  Sonny Sumarsono. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan. 

Yogyakarta: Graham Ilmu. Hal 23 
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Bagi pengusaha upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu 

dalam penetapan tingkat upah mereka sangat berhati-hati. Sedangkan bagi 

buruh, upah merupakan sumber pendapatan, sehingga mereka sangat 

mengharapkan peningkatan tingkat upah. 

Adanya perbedaan cara pandang mengenai penetapan tingkat upah ini 

sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha. Untuk mencapai 

kesepakatan dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi 

pemerintah perlu dilibatkan. Posisi tawar karyawan yang rendah menyebabkan 

ketidakseimbangan posisi karyawan jika dihadapkan dengan pengusaha. 

Adanya intervensi dan peran pemerintah dalam hubungan industrial adalah 

bentuk penguatan terhadap posisi tawar buruh yang memang tidak seimbang 

antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha. 

Peran pemerintah dalam proses pembangunan kehidupan masyarakat 

dalam bekerja dapat dilakukan dengan cara:
3
 

1. Operasi langsung, yaitu pemerintah turut aktif dalam melakukan 

kegiatan, misalnya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah 

melaksanakan program padat karya untuk menyediakan lapangan kerja 

bagi penganggur 

2. Pengendalian langsung, diwujudkan dalam bentuk penggunaan lisensi, 

penjatahan, dan lain-lain  

                                                           
3
  Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 16. 
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3. Pengendalian tidak langsung, melalui peraturan perundang-undangan 

yang ada, pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu  

4. Pemengaruhan langsung, dilakukan secara persuasif, pendekatan 

ataupun nasehat agar pekerja bekerja seperti apa yang dikehendaki oleh 

pemerintah ; 

5. Pemengaruhan tidak langsung, ini merupakan bentuk involvement yang 

paling ringan, namun tujuannya tetap untuk menggiring pekerja agar 

berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah. 

Bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial adalah 

dalam penetapan tingkat upah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan upah 

minimum. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-

kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang 

paling rendah tingkatannya. Artinya upah minimum dapat dikatakan sebagai 

salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok 

pekerja lapisan paling bawah di setiap perusahaan agar memperoleh upah 

serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan hidup layak. 

Mengenai perlindungan upah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan juga telah mengaturnya, yaitu dalam Pasal 88 dan 

Pasal 89. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan: 

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

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
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(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh. 

(3)  Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/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; 

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 ayat (3) huruf a 

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur tentang “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Menurut pasal ini, upah merupakan hak pekerja setelah bekerja kepada 

perusahaan. Agar upah diberikan secara adil kepada seluruh pekerja, 

ditetapkan kebijakan mengenai upah minimum yang memperhitungkan 

produktivitas dan absensi pekerja. 

Selanjutnya Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan: 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 

dapat terdiri atas: 

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
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(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup 

layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri.  

Pasal 89 mengatur tentang struktur upah yang dibedakan menurut 

daerah/ regional. Hal ini karena masing-masing daerah memiliki standar hidup 

yang berbeda sehingga kebijakan pengupahan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan hidup setempat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 

ketenagakerjaan tersebut secara khusus membahas dan mengatur mengenai 

struktur dan komponen upah yang memang menjadi hak bagi para pekerja. 

Namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha di kota Surakarta yang 

masih memberikan upah dibawah upah minimum yang telah ditentukan. 

Upah sangat penting peranannya karena dapat mensejahterakan hidup 

dari para tenaga kerja. Jika upah tidak diberikan oleh atasan atau pimpinan 

kepada para tenaga kerja, maka kehidupan dari para tenaga kerja atau tidak 

akan dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Karena tenaga kerja bekerja 

hanya semata-mata untuk mendapatkan upah yang dapat mencukupi 

kebutuhan hidup dari para tenaga kerja. Baik tenaga kerja kontrak maupun 

tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal 

pemberian upah yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau harus sesuai dalam 

undang-undang. 

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: upah 

minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 

upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, 

upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara 

pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat 
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diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proposional, 

upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak 

penghasilan.Upah minimum tersebut berdasarkan wilayah propinsi atau 

kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi 

atau kabupaten/kota. 

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau 

Bupati/Walikota. Tetapi komponen serta pelaksanaan tahap pencapaian 

kebutuhan hidup diatur dengan Keputusan Menteri. Upah Minimum Propinsi 

atau Kota Surakarta tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.145.000,-. Pemberian 

upah seharusnya diberikan sesuai standar, karena upah akan menimbulkan 

konflik, jika tidak sesuai standar minimum propinsi atau Kota Surakarta yaitu 

Rp 1.145.000,-.
4
  

Penerapan metode pengupahan di lapangan tidak mudah dilaksanakan. 

Hal ini karena sistem perekrutan, kedudukan karyawan, dan jenis perusahaan 

yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan. Banyak perusahaan berstatus Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) yang merasa keberatan jika harus mengupah sesuai dengan aturan 

undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu status karyawan di perusahaan 

juga tidak menggunakan kontrak ataupun perjanjian kerja sehingga 

pengawasan terhadap cara pengupahan pada industri UKM masih lemah. Hal 

ini membuat posisi karyawan sangat rentan untuk dirugikan. Misalnya dalam 

hal pemberian upah dan tunjangan yang seharusnya diperoleh. Banyak 
                                                           
4
  SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 tentang Penetapan UMK 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
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karyawan yang tidak mengetahui persis upah yang seharusnya diterima. 

Perusahaan juga tidak ada ikatan untuk memberikan tunjangan kesehatan atau 

tunjangan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul: “Tinjauan tentang Metode Pengupahan Terhadap Karyawan di UD 

Melinda Bakery Surakarta.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara pengupahan di UD Melinda Bakery Surakarta jika 

dihubungkan dengan peraturan pengupahan? 

2. Bagaimana pengaruh pekerja terhadap cara pengupahan yang dilaksanakan 

di UD Melinda Bakery Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara pengupahan di UD Melinda Bakery Surakarta 

kaitannya dengan peraturan pengupahan 

2. Untuk mengetahui pengaruh pekerja terhadap cara pengupahan yang 

dilaksanakan di UD Melinda Bakery Surakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah penulis mengadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teori maupun secara praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan 

terhadap teori yang ada kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran 

tentang cara pengupahan sehingga dapat berguna bagi masyarakat 

dalam penerapan di lapangan. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan 

pelaksanaan cara pengupahan pada UKM khususnya, serta untuk 

mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi, serta upaya 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan ini hukum dikonsepkan 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga 

atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu 

lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di 

masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas 
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pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek 

yang diteliti.
5
 

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilaksanakan 

terhadap cara pengupahan di UD Melinda Bakery dengan tujuan untuk 

meneliti asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut memberikan suatu 

penilaian yang bersifat etis. Pendekatan hukum normatif mengidentifikasi 

dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-

undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk 

dari suatu kekuasaan yang berdaulat. 

2. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
6
 Deskriptif analitis karena 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

cara pengupahan terhadap karyawan. Penelitian diskriptif dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-

lengkapnya mengenai metode atau cara pengupahan terhadap karyawan 

yang dijalankan di UD Melinda Bakery Solo. 

3. Sumber data 

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya 

dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, 

                                                           
5
  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.12 
6
  Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hal. 13. 
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tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang 

meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: 

a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah 

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 

Tahun 2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Permenakertrans Nomor Per-

01/MEN/1999 tentang Upah Minimum 

d) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/90/2014 tentang 

Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau 

belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal 

sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan 
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penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan 

Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok 

permasalahan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, 

Ensiklopedia, dan sebagainya. 

b. Data Primer  

1) Lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Usaha Dagang (UD) Melinda Bakery 

Surakarta yang beralamat di Jalan dr. Rajiman  No. 432 Laweyan, 

nomor telpon.(0271)2193423. 

2) Subjek penelitian 

Subjek penelitian mencakup semua pihak yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Agar tercapai tujuan 

yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian 

dengan menggali sumber informasi tersebut kepada p 

a) Pimpinan Melinda Bakery Surakarta 

b) Staf Disnakertrans Kota Surakarta 

c) Staf karyawan Melinda Bakery Surakarta 

4. Metode pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis 

akan menggunakan data sebagai berikut: 
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a. Study Kepustakaan 

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan 

cara mengiventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian 

ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di 

atas. 

b. Study Lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa 

berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Study 

lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi. 

1)   Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara 

sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.
7
 Wawancara 

dilakukan terhadap pimpinan, staf, dan karyawan UD. Melinda 

Bakery 

2)   Observasi 

Observasi dilakukan terhadap cara pengupahan yang dilakukan 

oleh perusahaan, sistem kerja, sistem upah lembur, dan sebagainya. 

 

                                                           
7
  Ibid. hal 67 
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5. Metode analisis data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa  hasil pengamatan, 

wawancara, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, buku-buku, 

dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti 

untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka 

diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan 

permasalahan yang diteliti.
 8
 

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) 

sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen 

tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil 

akhir analisis.
9
 Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, 

pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus 

sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah berlangsung sejak 

peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 

melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.  

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis 

dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang 

terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis 

berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar 

validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam 

melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 
                                                           
8
  Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. Hal. 171 

9
  Ibid. Hal. 179 
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berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam 

proses pelaksanaan pengumpulan data.  

 

F. Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Unsur Pelaksana/ 

waktu 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 

Penyusunan 

praproposal 

                    

Penyusunan proposal                     

Seminar proposal                     

Pengumpulan data                     

Analisis data                     

Penyusunan laporan                     
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G. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya. Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

pengertian hubungan kerja, pengertian perjanjian kerja, pengertian upah bagi 

perusahaan, organisasi buruh, dan bagi pekerja/buruh, komponen upah, jenis-

jenis upah,faktor-faktor yang mempengaruhi upah, upah minimum, upaj 

minimum kabupaten, dasar pertimbangan dalam proses penetapan upah, 

perjanjian antara pekerja dan perusahaan dalam hal pengupahan, dan cara 

pembayaran upah. 

Bab III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang akan 

menguraikan tentang Cara Pengupahan di UD Melinda Bakery Surakarta 

Kaitannya dengan Peraturan Pengupahan, dan Pengaruh Pekerja Terhadap 

Cara Pengupahan yang Dilaksanakan di UD Melinda Bakery Surakarta 

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari 

hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

 


