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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dalam mendirikan lapangan pekerjaan yang berupa perusahaan baik itu 

perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta pasti mempunyai suatu 

tujuan. Untuk  mencapai tujuan tersebut sebuah perusahaan mutlak melibatkan 

segala sumber daya manusia, alam, maupun mesin yang sangat menentukan 

perkembangan, kelangsungan dan keberhasilan dari sebuah perusahaan.  

 Agar perusahaan dapat sukses dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut, maka unsur manusia memegang peranan penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan meskipun sarana kerja dan 

fasilitas kerja yang  terbaik telah ditetapkan dalam perusahaan, namun tanpa 

ada manusia yang mampu memanfaatkan dengan sebaik -baiknya maka sarana 

dan prasarana atau fasilitas kerja yang ada tidak ada artinya, sehingga harus 

diusahakan agar perilaku mereka diatur sedemikian rupa dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan. 

 Untuk mewujudkan hasil-hasil kerja suatu perusahaan langsung 

dipengaruhi  usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam menangani pekerjaan 

sesuai dengan keterampilan dan keahliannya masing-masing, dengan 

demikian peranan pekerja di dalam perusahaan secara keseluruhan sangat 

penting. Oleh karena itu semangat kerja sangat penting artinya untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan secara efektif dan efisien. 
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 Namun demikian masih ada suatu permasalahan yang harus kita 

perhatikan yaitu bagaimana cara mengatur, mengendalikan dan berkomunikasi 

agar pekerja mau bekerja menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan 

tujuan perusahaan sehingga tujuan tersebut dapat terwujud. Hal ini merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab dari seorang pimpinan untuk menciptakan dan 

memelihara suasana kerja yang menyenangkan, sehingga antar pekerja yang 

satu dengan yang lain dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya. 

 Pada dasarnya pekerja itu mau bekerja karena mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan baik yang bersifat material maupun 

non material. 

 Dengan demikian adanya perjanjian keja pekerja maka diharapkan akan 

terjalin hubungan yang harmonis antara pekerja di satu pihak dan pengusaha 

di lain pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Dengan ini dimaksudkan 

terciptanya perjanjian kerja pekerjaan agar pekerja merasa nyaman dan tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 Dalam hal pelaksanaan hubungan kerja yang dilandasi dengan perjanjian 

kerja yang ada, tidak tertutup kemungkinan adanya hal-hal yang dapat 

menimbulkan permasalahan, baik yang menimbulkan pelanggaran terhadap isi 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mengakibatkan 

perselisihan perburuhan, sehingga apabila tidak dapat diatasi bisa 

mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. 
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 Untuk mengatasi hal ini serta untuk memberi perlindungan pada pihak 

buruh yang lemah, maka dalam pembuatan perjanjian kerja hendaknya 

dilandasi dengan konsep hubungan industrial pancasila dan berpedoman pda 

ketentuan perundang-undangan yang ada di bidang ketenagakerjaan. Apabila 

hal ini disadari dan dilaksanakan, maka akan menghasilkan perjanjian kerja 

yang baik. 

 Dalam menjalankan produksinya PT. Asia Marko sebagai salah satu 

pabrik rokok, harus dapat mencegah masalah, sehingga tidak muncul masalah 

yang berkaitan dengan tenaga kerja, yagn dimana dengan masalah itu, dapat  

mengganggu jalannya produksi. 

 Dalam hal itu pabrik rokok PT. Asia Marko sebelum melakukan kontrak 

kerja atau terikat kerja dengan karyawan harus membentuk perjanjian yang 

dimana perjanjian tidak merugikan salah satu pihak baik PT. Asia Marko 

maupun pekerja. Meskipun hal itu, sangat kecil kemungkinan terjadi ataupun 

sangat kecil masalahnya, mulai dari produksi rokok sampai dengan 

pendistribusian rokok, karena dalam hal itu selalu melibatkan karyawan. 

Sebelum adanya kerjasama antara pengusaha dengan pekerja di PT. Asia 

Marko di Surakarta, PT. Asia Marko Surakarta harus menjelaskan terlebih 

dahulu pada pekerja, agar pelaksanaan perjanjian kerja dapat berjalan lancar, 

tanpa ada hambatan. Akan tetapi meskipun perjanjian kerja sudah dibuat 

sedemikian rupa, kadangkala masih terdapat kekurangan yang dimana 

kekurangan itu dapat merugikan pekerja atapun pabrik rokok PT. Asia Marko, 

kalau kekurangan itu dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka masalah 



 4 

yang timbul akan cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Tapi dalam hal 

menyelesaikan masalah seringkali tidak semudah itu, pelaksanaan perjanjian 

kerja setida knya memberi gambaran bagaimana PT. Asia Marko dalam 

menjalin hubungan kerja demi kesejahteraan pekerja pabrik rokok PT. Asia 

Marko. 

 Perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja di PT. Asia Marko 

Surakarta merupakan salah satu contoh bentuk perjanjian baku sangat menarik 

untuk diteliti. Yaitu untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan lengkap 

tentang bentuk dari perjanjian kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak 

dalam perjanjian kerja tersebut khususnya dalam wanprestasi serta resiko dan 

masalah-masalah yang timbul serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja Pengusaha dengan Pekerja di PT. Asia Marko. 

 Dengan pandangan pada dasar yang melatarbelakangi judul skripsi ini, 

maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam sebuah 

skripsi berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA 

PENGUSAHA DENGAN PEKERJA DI PT. ASIA MARKO 

SURAKARTA” 

 
B. Pembatasan Masalah 

 Dalam suatu penelitian perlu diadakan pembatasan atas suatu 

permasalahan dalam bidang tertentu saja. Hal itu dimaksudkan agar penelitian 

yang diteliti dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. 

 Masalah-masalah yang timbul mungkin banyak sekali sehingga memang 

perlu untuk diadakan pembatasan dan tak mungkin dapat dibahas secara 



 5 

keseluruhan karena terbatasnya kemampuan penulis, baik akal, pengetahuan, 

biaya, waktu dan lain -lain. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian maka 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dengan Pekerja di PT. Asia Marko 

Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah-masalah yang timbul dan hubungan dengan penelitian ini 

agar masalah menjadi jelas, terarah dan tidak meluas. Maka penulis menitik 

beratkan permasalahannya sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja 

di pabrik rokok PT. Asia Marko Surakarta? 

2.  Bagaimana kesejahteraan karyawan pabrik rokok PT. Asia Marko ? 

3.  Hambatan-hambatan  apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan pekerja di pabrik rokok PT. Asia Marko dan 

bagaimana cara mengatasinya? 
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D. Tujuan Penelitian  

 Untuk dapat mengerti, mengetahui, mendalami segala permasalahan 

yang timbul dan yang berhubungan dengan judul di atas, maka penulis 

melakukan penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Tujuan Obyektif untuk : 

a. Mengetahui atau mengkaji pelaksanaan perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja di PT. Asia Marko Surakarta. 

b. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja di PT. Asia Marko 

Surakarta dan cara mengatasinya. 

2.  Tujuan Subyektif untuk : 

a. Melengkapi salah satu syarat yang diwajibkan dalam mencapai 

gelar sarjana di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b.  Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis di 

bidang ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang timbul diambil 

dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum 

Perburuhan. 
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b.  Yaitu sebagai suatu upaya bagi penambahan literatur perbendaharaan 

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan yang terkait dengan penelitian ini yaitu PT. Asia 

Marko Surakarta. 

b.  Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara 

pada umumnya dan para pekerja khususnya. 

 

F. Metode Penelitian  

 Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian 

merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang 

menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode 

penelitian adalah satu cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan 

yang dihadapi, suatu metode penelitian yang mengemukakan secara teknis 

tentang metode -metode yang digunakan dalam penelitiannya 1 dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1.  Metode Pendekatan 

  Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. 

Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang 

bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan 

                                                 
1 Dimyati, Khutzafah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah 
FH UMS. Surakarta 2004 
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berdasar asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang 

berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji 2. 

2.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang di selidiki pada saat 

sekarang berdasarkan fakta. 

 Di dalam metode deskriptif ada beberapa sifat-sifat yang dipandang 

sebagai ciri-ciri, yaitu bahwa metode ini: 

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. 

b. Data yang mula-mula disusun, dijelaskan disebut dan kemudian di 

analisa. (sering itu metode se ring disebut dengan metode analik) 3 

3.  Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi penelitian di               

PT. Asia Marko Surakarta. 

4.  Sumber Data  

a. Data Primer 

Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

sumber di mana penelitian akan berlangsung. Dalam hal ini di                

PT. Asia Marko Surakarta . 

 

 

                                                 
2 Ronny Hanitiyo Soemitro, MPN dan juri Mentri, Jakarta, Ghalia hal 97 
3 Ibid, hal 10 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

5.  Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepuasan di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung ditempat 

yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan cara sebagai berikut:  

1)  Observasi (pengamatan) 

Maksudnya adalah cara bagaimana melakukan pengamatan, 

artinya mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu 

hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial. 4 

2)  Interview (Wawancara) 

Yaitu sebagai suatu proses tanggung jawab lisan dalam rangka 

mana dua orang atau lebih yang satu dapat melihat muka dan 

mendengarkan pihak lain dengan telinga sendiri, suaranya sebagai 

alat informasi yang langsung tentang beberapa data baik yang 

terpendam maupun manifes 5.  

 

 

                                                 
4 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 
mandar maju. 1995. hal 76 
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6.  Teknik Analisa Data  

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, maka pengolahan data 

menggunakan teknik analisis atau kualitatif. 

 

G. Sistematika Skripsi 

 Dalam penulisan skrips i ini, penulis akan memberikan gambaran 

mengenai hak apa saja yang akan dilakukan, maka secara ga ris besar 

gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang Permasalahan 

  B. Pembatasan Permasalahan 

  C. Perumusan Masalah 

  D. Tujuan Penelitian 

  E. Manfaat Penelitian 

  F. Metode Skripsi 

  G. Sistematika Skripsi 

BAB II LANDASAN TEORI 

  A. Tinjauan tentang Perjanjian 

   1. Pengertian Perjanjian 

   2. Syarat Sahnya Suatu  Perjanjian 

   3. Sistem Terbuka  dan  Asas  Konsensualisme  dalam  

     Hukum Perjanjian 

   4. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian 

   5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya   
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  B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja 

   1. Pengertian  Perjanjian Kerja  

   2. Timbulnya Perjanjian Kerja  

   3. Syarat-syarat Perjanjian Kerja  

   4. Akibat dari Perjanjian Kerja  

   5. Berlakunya Perjanjian Kerja  

   6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  A. Tinjauan Umum Perusahaan  

  B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pengusaha de ngan  

Pekerja di pabrik rokok PT. Asia Marko Surakarta 

 1. Perekrutan Pekerja Baru 

 2. Seleksi dan Masa Percobaan Pekerja 

 3. Pembuatan Perjanjian Kerja 

 4. Isi Perjanjian Kerja  

C. Apa saja kesejahteraan yang diberikan pabrik rokok              

PT. Asia Marko kepada pekerja. 

D.  Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di            

PT. Asia Marko dan Cara Mengatasinya. 

BAB IV PENUTUP 

  A. Kesimpulan 

  B. Saran 

 


