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MOTTO

           
      
Artinya:
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
(QS At-taubah:105)1
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ABSTRACT
This study aims to determine the analysis of the compensation system at the Bank
Rakyat Indonesia Jambi Branch. This skiing uses a qualitative approach with data
collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on
the research carried out, the following results and conclusions were obtained: (1)
The compensation system applied to BRI Syariah cab jelutung in Jambi City is the
return of services provided by the bank to its employees for contributions made by
employees to the bank; (2) Compensation system at BRI Syariah according to
wages in Islam. Wages in Arabic are often referred to as ajrun / ajrān which
means giving gifts / wages. Kata ajrān contains two meanings, namely reward for
work and reward. Whereas wages according to the terms are money and so on
which are paid as remuneration or payment for energy that has been devoted to
doing something; (3) After seeing the system implemented by BRI Syariah the
way the company treats its employees by facilitating and providing benefits to
terminate its employees and comparing wages in Islamic view, namely the Qur'an
and Hadith, the authors conclude that BRI Sharia has given its employees the
obligations well , it can be seen from the salaries of employees who are above the
average UMR in Jambi City, and the payment of salaries and incentives for
employees is never late.
Keywords: Compensation System
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem kompensasi di Bank
Rakyat Indonesia Cabang Jambi. Skiripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: (1) Sistem kompensasi yang diterapkan pada BRI
Syariah cab jelutung Kota jambi yaitu balas jasa yang diberikan oleh bank kepada
karyawannya atas kontribusi yang diberikan karyawan kepada bank; (2) Sistem
kompensasi di BRI Syariah menurut pengupahan dalam islam. Upah dalam
bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajrān yang berarti memberi hadiah/
upah.Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.
Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan
sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk
mengerjakan sesuatu; (3) Setelah melihat sistem yang di terapkan BRI Syariah
cara perusahaan meperlakukan karyawannya dengan memfasilitasi dan
memberikan tunjangan untuk mensejaterakan karyawannya dan membandingkan
dengan pengupahan dalam pandangan islam yaitu al- qur‟an dan hadist, penulis
menyimpulkan bahwa BRI Syariah sudah memberikan kewajiban karyawannya
dengan baik, terlihat dari gaji para karyawan yang sudah diatas rata – rata UMR
kota jambi, dan pembayaran gaji serta insentip dll pada karyawan tidak pernah
telat.
Kata Kunci :SistemKompensasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar belakang
Bank adalah lembaga keuangan pelaksana perintah pembayaran dan
penagihan dari nasabahnya . perintah penagihan/pembayaran dilakukan oleh
nasabah dengan menyetorkan warkat kredit kepada bank. Menurut Undang
– Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (perubahan atas Undang –
Undang No. 7 tahun 1992), perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.2
Perkembangan perbankan terus berkembang sampai dalam kurun
waktu terakhir ini mulai muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah
perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah setiap tahunnya
mengalami peningkatan dan semakin kuat dengan di ditetapkannya dasar –
dasar hukum operasional melalui UU No. 23 tahun 1999, UU No. 9tahun
2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank
Syariah 3
Perbankan syariah adalah bank dengan sistem operasionalnya
berdasarkan pada prinsip Islam,bank islam pertama di indonesia adalah bank
muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Bank syariah lahir

2

Melayu Hasibuan, Manajemen Perbankan, Jakarta, Hajimasagung, 1993, hlm 37
UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah

3

1

2

untuk menjawab kebutuhan umat Islam yang menginginkan sebuah lembaga
keuangan dengan berbasis Islam4
Beberapa tahun terakhir ini, perbankan syariah terus menunjukkan
perkembangan

yang

cepat.

Perbankan

syariah

baru

mulai

bermunculan,bahkan bank-bank konvensional mulai berlomba untuk
membuka divisisyariah karena melihat minat masyarakat yang demikian
tinggi terhadap produk perbankan syariah.
Seiring dengan perkembangannya, jumlah perbankan syariah
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan persaingan
yang semakin ketat diantara perbankan syariah dalam mendapatkan
nasabah. Pelayanan yang terbaik merupakan kunci agar nasabah tetap loyal
padasuatu bank. Nasabah akan terlayani dengan baik, jika didukung oleh
kinerja bank yang baik pula. Kinerja bank yang baik tidak hanya dilihat dari
kenaikan aset dan banyaknya jumlah nasabah. Namun, dilihat pula dari
sumber daya manusia yang melayani nasabah tersebut.
Sumber daya manusia atau biasa disebut dengan karyawan
merupakan satu – satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan,
keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio,
rasa, dan karsa). Semua potensi sdm tersebut berpengaruh terhadap upaya
organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapunn maju nya teknologi,
perkembangan informasi, tersedia nya modal dan memadainya bahan, jika

4

Ahmad Mujahidin “ Hukum Perbankan Syariah ” ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada :
2016 ) hlm 15.

3

tidak ada sdm sulit organisasi tersebut mencapai tujuannya. 5Suwanto dan
Rasto menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah unsur yang paling
penting dari suatu organisasi dan merupakan salah satu pendukung sekaligus
penentu keberhasilan dari suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya
manusia, maka sumber daya lain tidak dapat bekerja. Pentingnya peran
sumber daya manusia bagi perusahaan, maka sumber daya manusia perlu
dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan
perusahaan.
Karyawan adalah sumber daya yang telah memberikan kontribusi
besar terhadap kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu
untuk memberikan balas jasa yang sesuai dengan kontribusi mereka. Pada
dasarnya, karyawan memasuki suatu perusahaan dikarenakan ketertarikkan
mereka terhadap balas jasa yang diberikan.Salah satu balas jasa yang
diberikan oleh perusahaan adalah kompensasi. Pemberian kompensasi
diharapkan mampu menjadi alat yang tepat dan membawa dampak yang
baik bagi karyawan dan perusahaan. Beberapa dampak dari pemberian
kompensasi

bagi

karyawan

adalah

meningkatnya

motivasi

kerja

meningkatnya produktivitas kerja, serta kepuasan kerja. Dampak pemberian
kompensasi bagi perusahaan antara lain rendahnya tingkat turnover
karyawan, sehingga karyawan betah bekerja di perusahaan, yang
padaakhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

5

H.Edy sutrisno “ Manajemen Sumber Daya Manusia “ ( Jakarta : Prenamedia Group :
2009 ) hlm 3.
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Tabel.1
Perbandingan Gaji Perdevisi Bank BRI Syariah
Dan Bank Mandiri Syariah
No

Devisi

Gaji BRI/bulan

Gaji BSM/bulan

1

Marketing Manager

Rp.10 juta/bulan

Rp.11,3 juta/bulan

2

Supervesor

Rp.6 juta/bulan

Rp.6,3 juta/bulan

3

Account Officer

Rp.5,5 juta/bulan

Rp.5,95 juta/bulan

4

Teller

Rp.3 juta/bulan

Rp.3,25 juta/bulan

5

Custumer Service

Rp.2,4 juta/bulan

Rp.2,7 juta/perbulan

Dilihat dari hasil tabel perbandingan gaji karyawan perdevisi antara BRI
Syariah dan BSM, gaji para karyawan perdevisi BSM lebih besar
dibandingkan dengan BRI Syariah dengan jabatan yang sama, ini yang
membuat peneliti tertarik meneliti di BRI Syariah kota jambi, kenapa BRI
Syariah memiliki gaji lebih rendah dibandingkan BSM, dan peneliti juga
tertarik bagaimana sistem kompensasi itu sendiri, kenapa sesama Bank
Syariah tidak memiliki gaji yang sama.
Penetapan upah minimum bagi pekerja adalah salah satu persoalan penting
dalam ketenaga kerjaan di Indonesia sampai sekarang, karena hal itu tidak
dihitung dengan mekanisme atau sistem yang jelas.Dalam penetapan upah
minimal pekerja di Indonesia salah satunya adalah didasarkan pada
Kebutuhan Hidup Layak (di samping produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi) para pekarja yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu
pertama penetapan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Fisik

5

Minimum (KFM) yang kedua didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM). Perubahan – perubahan tersebut dikarenakan tidak sesuainya lagi
penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, maka timbullah
perubahan yang disebut dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Namun
penetapan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum mendapat koreksi
yang cukup besar dari pekerja, karena akan berimplikasi pada lemahnya daya
beli dan kesejahteraan masyarakat terutama para pekerja tingkat bawah.6
Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam
bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis,
berapa besarnya kompensasi yang harus diberikan kepada kariyawan atau
buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka penulis tertarik untuk meneliti tentang :“ANALISIS SISTEM
KOMPENSASI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
CABANG JELUTUNG”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam
penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di PT BRI syariah di kota
jambi.?

2.

Apakah sistem kompensasi yang diterapkan PT. BRI Syariah Cab. Jambi
sesuai dengan sistem pengupahan dalam islam?

6

. http://rianamuslikhah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html, diakses
pada tgl 23-02-2018, jam 03:31
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di PT
BRI syariah di kota jambi.
2. Untuk mengetahui apakah sistem kompensasi di PT BRI Syariah sudah
sesuai dengan sistem pengupahan dalam islam.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti Sarana untuk mengaplikasikan pemahaman penulis tentang
teori-teori sumber daya manusia yang didapat pada saat mengikuti
perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan Memberikan masukan tentang studi kompensasi dan
kepuasan kerja karyawan, sehingga perusahaan dapat mengetahui
keefektifan system kompensasi yang selama ini diterapkan. Selain itu,
perusahaan menentukan kebijakan dalam kompensasi dan kepuasan kerja
yang lebih baik di masa yang akan datang
E. KERANGKA TEORI
1. Kompensasi
a. Pengertian Kompensasi
Kompensasi adalah semua pendapatan yang dihasilkan karyawan
dalam bentuk barang, atau sebagai imbalan kepada perusahaan. Gaji yang

7

anda dapatkan setiap bulannya, itu dinamakan sebagai kompensasi..
Kompensasi ada yang berbentuk uang dan ada yang barang7.
Secara gari besar kompensasi dapat di bedakan menjadi dua macam
yaitu: kompensasi financial dan non financial, kompensasi financial dapat
di berikan berupa gaji dan bonus, sedangkan non financial dapat di berikan
dalam bentuk tunjangan – tunjangan seperti tunjangan kesehatan,
tunjangan hari tua dan pasilitas kesejahteraan lain nya.
Simamora

mengemukakan bahwa pengertian kompensasi adalah

imbalan finansial dan jasa nirwujud, serta tunjangan yang diterima oleh
para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian, kompensasi
merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi
mereka kepada organisasi.

Handoko menyatakan bahwa kompensasi

adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk
kerja mereka. Hasibuan mengemukakan bahwa kompensasi adalah semua
pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung
yang diterima
b. Tujuan kompensasi
Tujuan dari pemberian kompensasi tentunya banyak sekali.
Menurut Notoatmodjo berikut ini beberapa tujuan dari pemberian
kompensasi pada karyawan.
1. Sebagai jaminan keadilan bagi karyawan
2. Untuk menghargai prestasi dari karyawan
7

. kasmir “ manajemen perbankan “ (Jakarta : PT Raja Granfindo Persada : 2006 ) hlm 157
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3. Bisa mendapatkan karyawan yang bermutu sesuai dengan besar gajinya
4. Bisa membuat karyawan lebih bertahan kepada perusahaan
5. Memenuhi peraturan yang berlaku
6. Sebagai pengendalian dari biaya produksi
c. Jenis-jenis kompensasi
Diatas kita sudah membahas tentang kompensasi dan tujuannya. Sekarang
akan sedikit membahas tentang jenis dari kompensasi. Jenis kompensasi
dibagi menjadi tiga.yaitu :
1. Kompensasi finansial tidak langsung berarti pemberian upah yang
bentuknya seperti kesehatan, pensiun, jiwa, asuransi tenaga kerja dan
lainnya. Biaya diluar jam kerja juga termasuk dalam jenis ini. Seperti
cuti tahunan, cuti hamil, libur hari besar. Dan berbentuk fasilitas seperti
ruang kantor, kendaraan, tempat parkir, rumah dinas dan lainnya.
2. Kompensasi financial langsung berarti bayaran pokok yang diterima
oleh karyawan. Termasuk dalam bayaran insentif berubah bonus,
pembagian laba dan lainnya. Selain itu bayaran tertangguh, seperti
antusias pembelian saham dan program tahunan.
3. Kompensasi non financial yang berupa lingkungan kerja yang sehat,
pekerjaan yang menantang dan lainnya.
Dalam sebuah perusahaan, kompensasi harus diberikan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Karyawan memberikan jasanya dan
perusahaan memberikan imbalan berupa kompensasi. Sekian artikel

9

tentang pengertian kompensasi.Semoga bisa memberikan informasi
yang bermanfaat buat anda.
d. Factor Factor Yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi
Besar kecil nya pemberian kompensasi tidak mugnkin dapat di
tentukan begitu saja. Tanpa mengantisipasi perkembangan keadaan sekitar
yang mengelilingi gerak perusahaan. Penetapan kompensasi yang hanya
berdasarkan keinginan sepihak “ perusahaan “ saja tanpa didasarkan
perhitungan – perhitungan yang rasional dan bisa di pertanggung jawabkan
secara yuridis akan sulit di terapkan dalam jangka panjan. Karena itu, ada
anggapan besar kecil nya kompensasi akan selalu di pengaruhi beberapa
faktor, diantaranya yaitu:
1) Tingkat biaya hidup
Kompensasi yang di terima karyawan baru mempunyai arti bila
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimu “ KFM “
kebutuhan fisik minimum karyawan yang tinggal di kota besar akan
jauh berbeda dengan kebutuhan fisik minimum karyawan yang tinggal
di kota kecil. Perbedaan KFM akan selalu mengikuti fluktuasi tingkat
biaya hidup sehari – sehari yang terdapat di lokasi berbeda. Bila
perusahaan tidak tanggap terhadap fluktuasi biaya hidup dalam
menerap kan kompensasi akibat nya dapat di bayangkan, akan terjadi
pergolakan dalam perusahaan, berkembang nya rasa tidak puas , atau
pergolakan perkerjaan untuk menuntun kenaikan upah. Situasi
demikian dapat membahayakan keadaan perusahaan. Oleh sebab itu,
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perusahaan harus mempertimbangkan dan selalu menyesuaikan tingkat
kompensasi yang di berikan dengan tingkat biaya hidup yang berlaku di
daerah nya.
2) Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain.
Dewasa ini transfortasi semakin lancar, arus informasi tidak dapat
dibendung lagi. Termasuk informasi tentang kompensasi yang berlaku
diperusaan lain untuk macam kegiatan yang sama, cepat di ketahuai.
Bila kompensasi yang di berikan oleh perusahaan lebih rendah dari
pada yang di berikan perusahaan lain untuk perkerjaan yang sama,
maka akan menimbulka rasa tidak puas dikalangan karyawan, yang
dapat berakhir banyak nya tenaga potensial meninggal kak perusahaan.
3) Tingkat kemampuan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar
tingkat kompensasi yang tinggi pula bagi para karyawannya.
Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu tentu tidak mungkin dapat
membayar tingkat kompensasi yang diharapkan para karyawan. Oleh
sebab itu, perusahaan yang bijaksana harus selalu menginformasikan
kepada seluruh karyawan tentang tingkat kinerja dari waktu ke waktu.
4) Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab.
Jenis pekerjaan biasanya akan menentukan besar kecilnya
tanggung jawab para karyawan. Karyawan yang mempunyai kadar
perkerjaan yang lebih sukar dan dengan tanggung jawab yang lebih
besar, tentu akan di imbangi dengan tingkat kompensasi yang lebih
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besar pula. Adapun perkerjaan yang sipatnya tidak begitu sulit dan
kurang memerlukan tenaga dan pikiran, akan dapat imbalan
kompensasi yang lebih rendah. Contohnya, seorang montir mobil
memerlukan keterampilan yang lebih rumit dan tanggung jawab yang
lebih besar dibandingkan dengan seorang pekerja bagian pengetikan.
Kedua jenis pekerjaan ini tentu memperoleh tingkat kompensasi yang
berlainan.
5) Perarturan perundangan – undangan yang berlaku
Suatu perusahaan akan selalu terikat pada kebijaksanaan peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pulah tingkat kompensasi yang
diberikan

kepada

karyawan.

Pemerintah

menetapkan

bahwa

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan harus lah dapat memenuhi
kebutuhan fisik minimum KFM para karyawan.
6) Peranan serikat buruh.
Dalam masyarakat kita, keberadaan serikat pekerjaan yang ada
dalam perusahaan – perusahaan dirasa penting.Ia akan dapat
menjembatani kepentingan para karyawan dengan kepentingan
perusahaan. Supaya tidak terjadi konflik anatara dua kepentingan, maka
peranan serikat pekerja dapat memberikan masuka dan saran kepada
perusahaan untuk melihat hubungan kerja para karyawan. Para
karyawan pun akan merasa terjamin kepentinga mereka, bila keberdaan
serikat para pekerja itu benar – benar terasa turut memperjuangkan
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kepentingan nya dan tidak hanya sebagai tameng penjaga kepentingan
perusahaan.
Tohardi

mengemukan ada bebrapa factor yang mempengaruhi

pemberian kompensasi, yaitu :
1)

Produktivitas.

2)

Kemampauan untuk membayar.

3)

Kesediaan untuk membayar.

4)

Penawaran dan permintaan tenaga kerja.
Panggabean 81 tinggi rendah nya kompensasi di pengaruhi oleh

beberapa

factor

:

penawaran

dan

permintaan,

serikat

pekerjaan,kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, dan
pemerintah.
Penawaran dan permintaan tenaga kerja mempengaruhi program
kompensasi, dimana jika penawaran/ jumla tenaga kerja langkah
kompensasi cenderung tinggi, sebalik nya jika permintaan tenaga kerja
yang berkurang/kesempatan tenaga kerja menjadi langkah, kompensasi
cenderung rendah. Serikat pekerja juga berperan dalam menentukan
kompensasi, begitu sebalik nya. Kompensasi merupakan kompenen
biaya produksi. Dengan demikian, jika kompensasi semakin besar,
maka biaya produksi juga semakin besar dan jika biaya produksi besar,
maka harga pokok juga besar. Pada perusahaan yang sudah memiliki
nama baik dan masyarakat sudah beranggapan bahwa barang yang
dihasilkan

berkualitas,

maka

besar

nya

harga

pokok

yang
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mengakibatkan tingginya harga jual masih dapat digunakan oleh
perusahaan itu. Oleh karena itu, dapat dikemukan bahwa kemampuan
perusahaan untuk membayar kompensasi karyawannya tergantung dari
skala usaha dan nama baik perusahaan.
Jika kompensasi berdasarkan produktivitas, maka bagi karyawan
yang berprestasi semakin meningkat. Maka semakin tinggi pula
kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Factor lain yang mendapat
perhatian dalam menentuka kompensasi adalah biaya hidup. Dalam
kenyataan nya biaya hidup semakin tinggi,untuk itu perusahaan harus
menyesuaikan tingkat kompensasi yang di berikan kepada karyawan
agar kompensasi yang mereka terima terasa wajar. Dalam menentukan
tingkat kompensasi, pemerintah juga menetapkan tingkat upah
minimum untuk setiap daerah kerja yang telah di sesuaikan dengan
biaya hidup yang ada dan perusahaan harus mematuhi program dari
pemerintah tersebut.
e. Tujuan pemberian kompensasi8
Menurut Notoatmodjo tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi
meliputi:9
1. Menghargai prestasi karyawan
2. Menjamin keadilan gaji karyawan
3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan

8

.Edy Sutrisno “ Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta: Kencana Predana Media
Group :2009)hlm 186
9
. http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-tujuan-kompensasi.html, di
akses tgl 02 november 2017, jam 01.45
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4. Memperoleh karyawan yang bermutu
5. Pengendalian biaya
6. Memenuhi peraturan-peraturan
Suatu kegiatan yang di lakukan biasanya ada tujuan yang ingin di capai,
atau minimal ada kegiatan tersebut diusahakan mengarah/mendekati hal
yang ingin di capai. demekian pula hal pemberian kompensasi kepada
karyawan menurut singodimejo, juga mempunyai tujuan , antara lain
menjamin sumber nafkah karyawan beserta keluarga nya, meningkatkan
prestasi kerja, meningkatkan harga diri karyawan, Mepererat hubungan
kerja antar karyawan, mencegah karyawan meninggal kan perusahaan,
meningkatkan disiplin kerja, efensiensi tenaga kerja yang potensial,
perusahaan dapat bersaing dengan tenaga kerja di pasar, mempermudah
perusahaan mencapai tujuan, melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berlaku, dan perusahaan dapat memberikan teknologi baru.
menurut Notoadmodjo, ada beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu di
perhatikan, yaitu :
1). Menghargai prestasi kerja
Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu
penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan selanjut
nya akan mendorong perilaku perilaku atau kinerja karyawan sesuai
dengan keinginan perusahaan, misal nya produktivitas yang tinggi.
2). menjamin keadilan.
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Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin
terjadi nya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing
masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan
tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja.
3). mempertahankan karyawan
Dengan sitem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih
survivalberkerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluar
nya karyawan dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih
mengutungkan.
4). memperoleh karyawan yang bermutu
Dengan sitem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak
calon karyawan akan banyak pula peluang memilih karyawan yang
terbaik.
5). pengendalian biaya
Dengan sistem kompensasi pemberian kompensasi yang baik,
akan mengurang sering nya sering nya melakukan rekrutmen, sebagai
akibat semakin karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih
menguntungkan di tempat lain. Hal ini berarti penghematan biaya untuk
rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru.
6). memenuhi peraturan
Tujuan orang berkerja adalah agar ia dapat bertahan hidup dari
hasil kerjaan nya. Mereka mau berkerja di karenakan mereka merasa
bahwa denga berkerja ia akan mendapat kompensasi sebagai sumber
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rezeki untuk menghidupi diri nya beserta anak dan istri nya. Dengan
adanya sumber nafkah tersebut, ia juga mengharap kan adanya
kepastian bahwa sumber tersebut selalu ada selama ia menjadi
karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, tujuan perusahaan untuk
memberikan kompensasi kepada karyawan adalah agar karyawan
merasa terjamin sumber nafkahnya.
2. Upah dalam islam
a. Pengertian upah dalam islam
Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajrān yang
berarti memberi hadiah/ upah.Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu
balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah
adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau
bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.
Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang
diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya
kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.10
Upah dalam islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi
atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut
sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
oleh pihak yang mempekerjakan.
Disini terdapat definisi upah versi Islam secara menyeluruh,
alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu Surat At-Taubah: 105 :

10

. http://rianamuslikhah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html
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Artinya:
Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan11.
QS. An-Nahl ayat 97

           
       
Artinya:
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.12
Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan,bahwa upah dalam
konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam islam,
204
279

11

. Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya,Bandung: (Mizan Bunaya Kreativa), 2011, hlm

12

. Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya,Bandung: (Mizan Bunaya Kreativa), 2011, hlm
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seorang pekerja atau buruh dituntut untuk memperoleh hak dan
kewajiban dalam memperoleh upah secara adil dari majikan atau
seseorang yang memperkerjakan
Upah mengacuh pada penghasilan tenaga kerja. Upah dapat kita
pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter, jumlah
uang yang di peroleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu.
katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah
nominal tenaga kerja

upah sesungguh nya dari seorang buruh

tergantung dari beberapa factor seperti jumlah upah berupah uang,
daya beli uang , dan seterus nya, yang boleh dikatakan terdiri dari
jumlah kebutuhan hidup yang sebenar nya diterima oleh seorang
pekerja karna kerja nya : “pekerja kaya atau miskin diberi imbalan
baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata bukan harga nominal
atas jari payahnya ”.13
Teori upah pada umum nya diterima adalah toeri produk marjinal,
menurut teori ini upah di tentukan oleh keseimbangan antara kekuatan
permintaan dan persedian, dengan mengasumsikan penyedian tenaga
kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka
permintaan akan buruh dalam suatu kapitalis, datang dari majikan yang
memo perkerjakan buruh dan faktor produksi lain nya untuk membuat
keuntungan dari kegiatan usahanya.

13

. Muhammad Abdul Manan”Ekonomi Islam : Teori dan praktek (Jakarta: Intermasa,
1992) hlm 117
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Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang dalam
islam. Dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip
pernyataan nabi besar SAW, “ manusia tidak berhak atas bagian yang
tidak di berikan tuhan kepadanya. Tuhan memberikan setiap orang
haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang di miliki orang
lain “ Nabi SAW juga mengatakan “ upah seorang buruh harus di
bayarkan kepada nya sebelum keringat di badannya kering “ selanjut
nya, di riwayatkan yang bersumber dari ibnu majah bahwa nabi SAW
berkata: “ kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang
sudah dilakukan oleh parah karyawannya, jangan lah memperkerjakan
mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatan
nya.” Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat islam, upah
yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat
dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara.
b. Rukun dan syarat upah mengupah14
1. Mu‟jir (orang yang memberkan upah) dan Musta‟jir (orang yang
menera upah untuk melakukan sesuatu)
2. Shighat (Akad) antara ajir dan musta‟jir
3. Ujrah (upah) dasar yang digunakan untuk penetapan upah
4. Ma‟duq Alaihi (barang yang menjadi obyek)
c. Sistem upah

14

untuk.html

. http://alimpolos.blogspot.co.id/2015/05/upah-dalam-islam-makalah-disusun-
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Ada beberapa sistem yang digunakan

untuk mendistribusikan

upah, dirumuskan dengan empat sistem yang secara umum dapat
diklarifikasikan sebagai berikut yaitu:15
1) Sistem upah menurut banyaknya produksi. Adalah Upah menurut
banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk
bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang
dihasilakan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah
sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar normal
yang membandingkan kebutuhan pokok dengan hasil produksi.
Secara teoritis sistem upah menurut produksi ini akan diisi oleh
tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan
merasa tidak kerasan.
2) Sistem upah menurut lamanya dinas. Adalah Sistem upah
semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap
perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini sangat menguntungkan
bagi yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong
untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan
adanya harapan bila sudah tua akan lebih mendapat perhatian. Jadi
upah ini kan memberikan perasaan aman kepada karyawan,
disamping itu sistem upah ini kurang bisa memotivasi karyawan.
3) Sistem upah menurut lamanya kerja. Adalah Upah menurut
lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, misalnya
15

. http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-upah-menurutahli.html, di akses pada jum‟at, tgl 23-02-18, jam 02:11

21

bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas
kerja itu sama untuk waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan
yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah
sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan bahan untuk
bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya.
4) Sistem upah menurut kebutuhan. Adalah Upah yang diberikan
menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya
disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu
dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup
semua orang.
d. Perbedaan Upah
Pada taraf ini, perlu di analisi apakah perbedaan upah yang di akui
oleh islam. Sejauh ini secara diam-diam di amggap semua pekerjaan
akan diberikan upah yang sama.tetapi dalam kehidupan, banyak kita
jumpai perbedaan upah. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab
terjadinya perbedaan upah ini. Cairnes telah mengacu pada adanya
kelompok yang tidak bersaing dikalangan pekerja intelektaual dan
pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil.
Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang
tidak berupa uang. Beberpa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari
pekerjaan lain nya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan
adanya perbedaan upah. Tetapi dalam bebrapa hal, islam mengakui
adanya perbedaan di antara berbagai tingkat pekerja, karena adanya
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perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibat kan perbedaan
penghasilan dan hasil material yang di akui.
e.

Shighat (Ijab Qabul)
Shiqat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan
pekerja. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan
dari pihak pertama (mu‟jir) untuk menyewakan barang atau jasa
sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua
untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu‟jir.
Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua
bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya
yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya
bersedia16.

f.

Akad
Akad berasal dari bahasa arab )
perjanjian dan permufakatan17.

 (العقدyang artinya perikatan,

Sedangkan akad menurut istilah

adalah keterikatan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara
memunculkan

adanya

komitmen

tertentu

yang

disyari‟atkan.

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian
umum, yakni sesuatu yang diikat seseorang bagi dirinya sendiri atau
bagi orang lain dengan kata harus.18

16

.https://www.bacaanmadani.com/2017/12/pengertian-upah-hukum-rukun-syaratdan.html di akses pada tanggal 13/11/2018 jam 02.16
17
.Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama,2007) Hlm 97.
18
. Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta:
Darul Haq, 2008) hlm 12.
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Akad yang digunakan dalam upah ialah ijarah (ijarah ala al-a‟mal)
adalah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan
sesuatu pekerjaan. Ijara seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya
boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas , seperti buruh bangunan,
tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu‟ajjir adalah orang yang
mempunyai keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan
tertentu. Mu‟ajjir mendapat upah atas tenaga yang mereka keluar
untuk musta‟jjir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‟ajjir. Ijarah
„ala al-a‟mal terbagi menjadi dua yaitu19:
a). Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seseorang pekerja.
Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan
orang yang telah memberinya upah.
b). Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersamasama, atau melalui kerjasama. Hukum nya dibolehkan kerjasama
dengan orang lain.
F. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penulisan proposal skripsi ini digunakan banyak refrensi untuk
menghasilkan karya ilmiah dan selama proses pembuatan proposal ini telah
ditemukan buku-buku, karya ilmiah seperti tugas akhir,artikel, tulisasn dan
lainnya, baik dalam media cetak maupun internal yang relavan

dengan

penelitian ini,yakni tentang “ Analisis sistem kompensasi pada PT.BRI Syariah
Di Kota Jambi

19

. Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), Hlm 361
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Tabel. 2
Penelitan Terdahulu
NO Nama dan Judul

Hasil penelitian

1

Mamik Eko Supatmi, Umar

1.

Nimran ,Hamidah, dan Nayati

Terhadap

Utami .

Pelatihan Bermakna Terhadap Kepuasan

Pelatihan

Berpengaruh

Kepuasan

Signifikan

Kerja.

Pengaruh

“Pengaruh

Pelatihan, Kerja Dan Berhubungan Positif Dimana

Kompensasi

Terhadap Semakin

Tinggi

Persepsi

Terhadap

Positif

Kepuasan Kerja

Karyawan

Karyawan Dan Kinerja

Diikuti Maka Akan Semakin Tinggi Pula

Karyawan diBPR Nusamba

Kepuasan Kerja Karyawan Tersebut.

Wlingi “

2.

Pelatihan

terhadap

Pelatihan

berpengaruh

kinerja

Yang

signifikan

karyawan.

Artinya

kinerja karyawan dapat dijelaskan secara
langsung oleh persepsi karyawan terhadap
pelatihan yang diikuti karyawan.
3. Kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap

kepuasan

kerja

karyawan.

Artinya kompensasi berpengaruh secara
bermakna

terhadap

kepuasan

kerja

karyawan.Hubungan dua variabel ini juga
positif dimana semakin tinggi kompensasi
yang diterima karyawan maka akan
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semakin tinggi pula kepuasan kerja yang
dirasakan karyawan .
4. Kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap

kinerja

karyawan.

Artinya

kompensasi berpengaruh secara bermakna
terhadap kinerja karyawan. Kompensasi
dan kinerja karyawan berhubungan positif
yang artinya semakin tinggi kompensasi
yang dirasakan karyawan maka semakin
tinggi pula kinerja karyawan.
5. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan
terhadap

kinerja

karyawan.

Artinya

kepuasan

kerja

berpengaruh

secara

bermakna terhadap kinerja karyawan.
Kepuasan kerja dan kinerja karyawan
berhubungan

positif

yang

artinya

semakintinggi kepuasan kerja karyawan
maka

semakin

tinggi

pula

kinerja

karyawan20.
2

I Putu Sedhana Yasa danI Kompensasi dan lingkungan kerja secara
Wayan Mudiartha Utama

20

langsung

berpengaruh

positif

. Mamik Eko Supatmi, Umar Nimran ,Hamidah, dan Nayati Utami . “Pengaruh
Pelatihan, Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Dan Kinerja Karyawan diBPR
Nusamba Wlingi “ Jurnal : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

dan
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”pengaruh Kompensasi Dan signifikan

terhadap

Lingkungan Kerja Terhadap Kompensasi,
Kepuasan Kerja Dan Kinerja kepuasan
Karyawan

Pada

Adhian
Pengaruh
Kerja

lingkungan
kerja

Karma berpengaruh

positif

kerja

kerja.
dan

secara

langsung

dan

signifikan

terhadap kinerja.21

Jimbaran”

3

kepuasan

Nugraha“Analisis 1.

Hipotesis

Ketidakamanan menyatakan
DanKepuasan berpengaruh

pertama

(H1)

ketidakamanan
negatif

dan

yang
kerja

signifikan

Kompensasi Terhadap Kinerja terhadap kinerja karyawan diterima atau
Karyawan(

Studi

pada H1 diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari

karyawan kontrak PT Bank hasil perhitungan (terlampir) uji t, terlihat
Rakyat

Indonesia

cabang t hitung untuk variabel ketidakamanan

Semarang Patimura dan unit kerja sebesar -3,257 dengan probabilitas
kerjanya )

sebesar 0,002. Dengan menggunakan taraf
signifikansi

5%

diperoleh

nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05, artinya
H1 diterima dan Ho ditolak. Berarti
variabel ketidakamanan kerja memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap
kinerja

21

karyawan.

Semakin

tinggi

. I Putu Sedhana Yasa danI Wayan Mudiartha Utama ”pengaruh Kompensasi Dan
Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karma Jimbaran”
jurnal : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia
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ketidakamanan

kerja

pada

karyawan

kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Semarang Patimura dan Unit
Kerjanya maka akan menurunkan kinerja
karyawannya.
2.

Hipotesis

menyatakan
berpengaruh

pertama
kepuasan
positif

dan

(H2)

yang

kompensasi
signifikan

terhadap kinerja karyawan diterima atau
H2 diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari
hasil perhitungan (terlampir) uji t, terlihat
t hitung untuk variabel kepemimpinan
sebesar 5,815 dengan probabilitas sebesar
0,000.

Dengan

signifikansi

menggunakan

5%

diperoleh

taraf
nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05, artinya
H2 diterima dan Ho ditolak. Berarti
variabel kepuasan kompensasi memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja

karyawan.

Semakin

tinggi

kepuasan kompensasi yang diberikan
pada karyawan kontrak PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Semarang Patimura dan
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Unit kerjanya, maka kan meningkatkan
kinerja karyawan.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi
berganda

dapat

disimpulkan

bahwa

variabel yang memiliki pengaruh terbesar
terhadap kinerja karyawan adalah variabel
kepuasan kompensasi (X2) yang memiliki
nilai koefisien regresi (beta) lebih besar
dibandingkan

variabel

lainnya

yaitu

sebesar 0,468 dan variabel ketidakamanan
kerja (X1) yang memiliki koefisien
regresi terkecil yaitu sebesar 0,262.
4. Hasil uji menunjukkan bahwa koefisien
determinasi

yang

dapat

dilihat

dari

Adjusted R Square, diperoleh sebesar
0,351. Hal ini berarti 35,1% kinerja
karyawan dapat dijelaskan oleh variabel
ketidakamanan

kerja

dan

kepuasan

kompensasi. Sedangkan sisanya 64,9%
variabel

kinerja

karyawan

dapat
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dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya
yang tidak diteliti dalam penelitian ini22.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan,
analisi sistim kompensasi pada PT BRI syariah, peneliitian ini menggunakan
sumber data kualtatif,tempat penelitian BRI Syariah cabang jelutung kota
jambi.

22

Adhian Nugraha(Analisis Pengaruh Ketidakamanan Kerja Dan Kepuasan Kompensasi
Terhadap Kinerja Karyawan ) Jurnal : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, semarang
indonesia

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian
Penelitian ini di lakukan di PT BRI Syariah yang berlokasi di Jl.Hayam
wuruk No.32, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124
B. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif,.
Yaitu penlitian yang menghasil kan data data induktif dan deskriptif,
kualitatif merupakan kata kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang
di amati, tujuan nya adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas
dan terperinci.Dengan pendekatan kualitatif penulis akan memberikan suatu
gambaran mengenai “ Analisis Sistim Kompensasi Pada PT. BRI Syariah
Kota Jambi (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah Cabang Jelutung)
C. Jenis dan sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder :
1 Data Primer
Menurut Istijanto data primer adalah data asli yang dikumpulkan
sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus,
pada umum data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga

30
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seorangpeneliti

harus

melakukan

pengumpulan

sendiri

data

ini

berdasarkan kebutuhannya.23
2 Data Skunder
Data Skunderadalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku
yangberkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari
website.Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data
yang dating

secaralangsung. Namun data-data ini mendukung

pembahasandari penelitian.Untuk itubeberapa sumber buku atau data yang
akan membantu mengkaji secara kritisdiantaranya yaitu berkaitan dengan
tema penelitian tersebut data sekunder dalampenelitian ini meliputi
gambaran umum perusahaan.24Sedangkan sifatnya adalah data kualitatif
yang berkaitan dengan penelitian ini.Data primer didapatkan dari
wawancara kepada pihak pengelola bank BRI syariah dan penyebaran
kuisioner kepada para responden.Sedangkan data sekunder diperoleh dari
berbagai arsip dan administrasi Bri syariah yang mendukung penelitian ini
serta berbagai pustaka dan literatur-literatur yang juga mendukung untuk
penulisan tugas akhir ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti
melalui pihak kedua.25

23

. Danang Sunyoto “Metodologi penelitian akuntansi” (Bandung : PT. Refika Aditama,
2013)hlm 21
24
.Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), PT Remaja Rosdakarya
Offset Bandung, 2006, hlm. 160
25
.Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2012), hlm. 20.
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Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode
mengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan masalah
memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpul dataPengumpulan data
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka
mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.
Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam proposal
skripsi ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi
kebutuhan tersebut penulis mengunakan metode pengumpul data sebagai
berikut;
1. Metode Wawancara
Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil
bertatap

muka

antara

sipewawancara

dengan

responden

dengan

mengunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar
wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung, sehingga mendapatkan data yang diperlukan.
Dalam hal ini metode interview yang penulis gunakan adalah metode
interview tersetruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah
dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan
tidak kaku.
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2. Metode Dokumentasi
Metode dokumntasi merupakan salah satu metode pengumpulan data
yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.Metode dokumentasi
adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu, mencari
data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya
E. Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis yang dilakukan secara berkelanjutan,
berulang dan terus menerus dalam kegiatan reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan dan verivikasi, Ketiga kegiatan analis ini dijelaskan
sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi Data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan
fokus penelitian kita, kemudian mencari temanya.Reduksi data merupakan
salah satu dari teknik analisis data.Data yang telah direduksi memberikan
gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah
peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. reduksi data
dapat juga membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek
tertentu26

26

. http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-analisis-data-tujuan-dantekniknya.html, Diakses pada tgl 22 November 2017, jam 23:30
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2. Penyajian Data
Penyajian data yang telah diperoleh dari BMT muslimah masyithah
kota jambi dikelompokkan kedam sejumlah matriks/daftar ketegori atau
bentu konteks naratif dan disusun secara sistimatis atau silmultan sehingga
data yang diperoleh dapat dijelaskan dan menjawab masalah yang diteliti
pada BMT muslimah masyithah kota jambi
3. Menarik kesimpulan
Mengambil kesimpulan lanjutan dari reduksi data, dan penyajian
data yang diperoleh dari BMT muslimah masyithah kota jambi, sehingga
dapat disimpulkan, dan penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji
kembali dengan data lapangan, dengan merefleksi kembali, bertukar
pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran dapat
dicapai
F. SISTIMATIKA PENULISAN
Agar lebih mudah memahami proposal ini, serta penulisannya lebih
sistematis, maka penulis membaginya menjadi beberapa bab sebagai berikut:
BAB 1

PENDAHULUAN
Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teori,tinjauan pustakan
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BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data
dan teknik analisis data

BAB III GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH
Penilis

menerangkan

secara

singkat

“Analisis

Sistem

Kompensasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Jelutung”.
BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian
yang akan di teliti oleh penulis mengenai“Analisis Sistem
Kompensasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Jelutung”.

BAB V

PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga
saran-saran serta di lengkapi dengan daftar pustakan dan
lampirannya

BAB III
GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
A. Profil BRI Syariah Kota Jambi
BRI Syariah berlokasi di JL. Hayam Wuruk No. 32 RT. 35 Kel/Kec
Jelutung 36136 Jambi. Telepon : 0741 42 300. Kode Bank 442
B. Sejarah BRI Syariah
BRI Syariah cabang jambi berdiri pada tahun 2008. Berawal akusisi PT.
Bank BRI (persero). Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 desember 2007
dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 oktober 2008
melalui suratnya o.10/67KEP.GB/2008, maka pada 17 november 2008 PT.
Bank BRI Syariah mengubah kegiatan usaha yang semula beoperasional secara
konvesional, kemudian di ubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan
prinsip syariah islam27.
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah
bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan
nasabah dengan jangkuan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
Melayani

nasabah

dengan

pelayanan

prima

(service

excellent)

dan

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip
syariah.
Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo
perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat

27

Sumber Data : Dukumentasi BRI Syariah jambi. Pada tanggal 14/08/2018
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terhadap terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang
mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna
yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang
merah dengan brand PT. Bank BRI (persero)
Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 desember
2008 ditandatangani akta unit usaha Syariah PT. Bank BRI (persero) , Tbk.,
untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku
pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh bapak Sofyan
Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah28.
Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi pihak ketiga terbesar berdasarkan aset.
PT. Bank BRI Syariah

tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen
menemgah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel
modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
Bank BRI Syariah cabang jambi terus memperluas jaringan. Setelah
berkerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di jambi, kini BRI Syariah
cabang jambi, Yudha Bhayangkara mengatakan, kerja sama BRI Syariah denga
UIN STS Jambi dalam bentuk mini banking, pembiayaan karyawan EMBP
pembiayaan multi guna karyawan, pembayaran SPP Online, dan produk –
produk BRI Syariah lainnya. Sebagai dosen terbang, khususnya untuk fakultas
ekonomi. Kerja sama tersebut akan di tandai dengan penandatanganan MoU
antara Rektor UIN STS Jambi dengan Kepala BRI Syariah cabang Jambi,

28

Sumber data : dukumentasi BRI Syariah. pada tanggal 14/08/2018
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Direktur Utama PT Bank BRI Syariah, disaksikan Keapala OJK, tamu
undangan serta mahasiswa UIN STS Jambi.
Direktur Utama Bank BRI Syariah, Moch Hadi santoso menyebutkan
bahwa penjajakan kampus memang program BRI Syariah. Hingga saat ini
sudah ada 81 universitas yang berkerja sama seperti. Untuk UIN baru 40an,
sebelum di jambi kita Mou di palembang.
Menurut Hadi, saat ini pihaknya baru garap kampus – kampus yang ada
fakultas ekonomi islam saja, namun tak menutup kemungkinan akan diteruskan
ke fakultas ekonomi islam lain, “itu keinginan kita. Namun kita utamakan dulu
fakultas ekonomi islamnya,” imbuhnya
Rektor UIN STS Jambi Hadri Hasan mengucapkan terimkasih kepada BRI
Syariah telah bekerja sama dengan UIN STS Jambi, ia berharap, kerja sama ini
bukan untuk dan sampai program ini saja. Namun ada kerja sama lain tentunya
mendapatkan mamfaat dan faedah.
Dengan harapan kerja sama tak cukup sampai disini saja, tapi ada kerja
sama lainnya. Begitu juga dengan fakultas ekonomi islam, dia berharap, tak hanya
fakultas ekonomi islam saja yang bisa bayar SPP bersama BRI Syariah, namun
fakultas lainnya juga diharapkan demikian.
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C. Struktur Organisasi29

Pimpinan cabang
Dudi saleh

Marketing Manager
Ivan Satria Haryanta

Mikro Marketing
manager
Andrio

Account officer

Unit Head Mikro

Funding
relationship

Account Officer
Mikro

Task force

Financing Support
Manager

Debby Segita Lubis

Ardi Ferdiansyah

Administrasi
pembayaran
Legal officer
Aprraisal
Area support
mikro

Colection
supervisor
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Operasional Manager

. Sumber data : dukumentasi BRI Syariah. pada tanggal 14/08/2018

Financing Review
Manager
Agung Prasetyawan

Custamer Service

Teller

Reviewer

Back Office

General Affairs
Back Quality
Security
pramuakti

Assurance

(BQA)
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D. Visi dan Misi30
1. Visi
menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkuan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna.
2. Misi
a. Memahami keragaman individu

dan mengakomodasi beragam

kebutuhan finansial nasabah.
b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai
prinsip – prinsip syariah.
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan
dimanapun.
d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan
menghadirkan ketenteraman pikiran.
E. Nilai Utama BRI Syariah
 Kenyamana dan layanan akses perbankan
 Pemahaman yang mendalam progresif
 Fokus dan nasabah
 Penerapam etika secara inklusif
F. Sistem BRI Syariah
Sistem perbankan syariah adalah alternativ sistem perbankan yang saling
menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank) yang didukung oleh

30

.Sumber data :dukumentasi BRI Syariah. pada tanggal 14/08/2018
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keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan
dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan
syariah merupakan alternativ sistem perbankan yang kredit dan menjadi pilihan
masyarakat indonesia.
Kehadiran sistem perbankan di indonesia semakin mudah ditemukan oleh
masyarakat, dengan mengenal logo (ai-Bi) di bank – bank terkemuka terdekat.
(ai-Bi) memudahkan masyarakat untuk mengenali tersedianya jasa perbankan
dimanapun diseluruh indonesia. Logo (ai-Bi) merupakan penanda identitas
industri perbankan syariah di indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai
– nilai utama sistem perbankan yang transparan, berkeadialan, seimbang, dan
beretika. Dengan adanya sebagai penanda , masyarakat lebih nyaman karena
produk dan jasa layanan perbankan yang diberikan akan mengutamakan nilai –
nilai keadilan transparansi, keseimbangan, etika, dan kebaikan social bersama.
Perbedaan utama antara sistem perbankan syariah dengan konvesional terletak
pada :
 Jenis produk yang lebih beragam dan skema keuangan yang lebih
bervariasi
 Pengelolaan dana masyarakat lebih transparansi, sehingga lebih adil bagi
nasabah dan bank31.
G. Produk BRI Syariah
 Tabungan BRI Syariah
 Kartu ATM BRI Syariah

31

Sumber Data : dokumentasi BRI Syariah jambi, pada tanggal 14/08/2018
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 Tabunganku BRI Syariah
 Tabungan Haji BRI Syariah
 Dana Talangan Haji BRI Syariah
 Giro BRI Syariah
 Cash Management Sistim (CMS)
 Deposito BRI Syariah
 KPR BRI Syariah
 Gada/qardh beragun mas BRI Syariah
 KKB BRI Syariah
 Unit Mikro 25 BRI Syariah
 Unit Mikro 75 BRI Syariah
 Unit Mikro 500 BRI Syariah
 Remittance BRI Syariah

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kompensasi Yang Diterapkan di BRI Syariah Cabang Jambi
Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada
karyawannya atas kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan.
Secara umum, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa
kompensasi langsung dan tidak langsung baik finansial maupun non finansial.
Sistem kompensasi yang diterapkan di BRI Syariah cabang jambi adalah
sebagai berikut:
1. Gaji
Gaji yang diberikan oleh BRI Syariah terdiri dari :
a. Gaji pokok
Gaji pokok diberikan kepada karyawan yang diangkat dalam
suatugrade/pangkat tertentu berdasarkan peraturan kepegawaian yang
telah ditetapkan. Gaji pokok tetap diberikan setiap bulan berdasarkan
jabatan,

keahlian,

pendidikan,

kompetensi,

tanggung

jawab,

pengalaman, prestasi kerja dan kondite karyawan yang bersangkutan.
Bagi karyawan yang diangkat sebagai pegawai tetap, namun sedang
dalam masa percobaan diberikan gaji pokok 70% dari gaji pokok yang
seharusnya diterima dan diberikan tunjangan transportasi dan tunjangan
makan siang. Gaji pokok akan dibayarkan pada tanggal 25 setiap
bulannya, kecuali bila tanggal25 tersebut jatuh pada hari-hari libur
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Bank, maka pembayaran gaji akan dilaksanakan pada hari kerja
sebelumnya. Setiap karyawan akan menerima slip gaji dengan perincian
mengenai gaji dan potongan-potongannya.
b. Gaji berkala
Selain gaji pokok, karyawan juga akan menerima gaji berkala.
Karyawan akan menerima kenaikan gaji secara berkala minimal dua
tahun sekali dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan apabila
karyawan tersebut mempunyai penilaian kepegawaian terakhir bernilai
baik atau berdasarkan kemampuan Bank. Pemberian kenaikan gaji
berkala dilakukan oleh Direksi atas usulan kepala Bidang masingmasing.
Gaji pokok para karyawan dibayar melalui ATM (masuk
kerekening gaji) dibayarkan setiap tanggal 25, sedangkan untuk gaji
berkala dibayar di akhir tahun untuk karyawan yang sudah berkerja
minimal 2 tahun, di hitung sesuai penilaian di akhir tahun.32
2. Upah
Pengertian upah di BRI Syariah disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah No. 8/81 yaitu hak karyawan yang dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan atas suatu pekerjaan
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu pedoman kerja gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap
(yang diterima secara tetap setiap bulannya). Selain upah tetap, BRI

32

. Wawancara dengan ibu putri devia salah satu karyawan bri syariah cabang jelutung, tgl
16 Agustus 2018,jam 10:30 wib
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Syariah juga memberikan upah lembur bagi karyawan yang melakukan
kerja lembur. Perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut :

a. Upah lembur pada hari kerja
Perhitungan upah lembur pada hari kerja adalah sebagai berikut :
1) Perhitungan upah lembur sejam adalah 1/173 ×upah sebulan
2) Upah lembur untuk satu jam pertama dibayar sebesar satusetengah
kali upah lembur sejam
3) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya dibayar sebesar dua kali
upah lembur sejam
4) Setiap karyawan yang telah melakukan upah kerja lembur pada hari
kerja melewati waktu makan malam (pukul 19.00) diberikan bantuan
uang makan dan apabila sampai melewati tengah malam (pukul
24.00) diberikan uang makan tambahan
5) Setiap karyawan yang melakukan kerja lembur melewati pukul 22.00
diberikan bantuan biaya transportasi
b. Upah lembur pada hari istirahat mingguan dan atau hari raya resmi
Perhitungan upah lembur pada hari istirahat mingguan dan atau hari
raya resmi adalah sebagai berikut :
1) Perhitungan upah lembur sejam adalah 1/173 ×upah sebulan
2) Upah lembur untuk satu jam pertama dibayar sebesar dua kali upah
lembur sejam
3) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya dibayar sebesar tiga kali
upah lembur sejam
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4) Setiap karyawan yang melakukan kerja lembur pada hari libur
kerja melewati waktu makan siang (pukul 12.00) diberikan bantuan
uang makan dan apabila melewati waktu makan malam (pukul
19.00) diberikan bantuan uang makan dan apabila sampai melewati
tengah malam (pukul 24.00) diberikan uang makan tambahan.
5) Setiap karyawan yang melakukan kerja lembur melewati pukul
22.00 diberikan bantuan biaya transportasi.
Upah lembur biasanya dihitung perjam, apabila memang tuntutan dari
kantor, tapi jika kerana kelalaian karyawan itu sendiri, itu tidak dihitung
lembur, dan tidak diberikan upahnya, contohnya ada berkas yang belum
diselesaikan karena kesalahan karyawan itu sendiri.33
3. Tunjangan
Tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh BRI Syariah kepada
karyawannya adalah sebagai berikut :

a. Tunjangan jabatan
Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada
karyawan yang menduduki jabatan tertentu dan besarnya tunjangan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
b. Tunjangan keluarga
Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada
karyawan yang telah berkeluarga dan besarnya tunjangan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Direksi.

33

. Wawancara dengan ibu putri devia salah satu karyawan bri syariah cabang jelutung,
tgl 16 Agustus 2018,jam 10:30 wib
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c. Tunjangan kesehatan
Tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada
karyawan dalam bentuk jumlah uang tertentu dan fasilitas berupa
asuransi kesehatan rawat inap dan asuransi kecelakaan diri dan
besarnya tunjangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
d. Tunjangan transportasi
Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikankepada
karyawan dalam bentuk jumlah uang tertentu dan besarnya tunjangan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
e. Tunjangan makan
Tunjangan

makan

adalah

tunjangan

yang

diberikankepada

karyawan dalam bentuk jumlah uang tertentu dan besarnya tunjangan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
f. Tunjangan selisih
Tunjangan selisih adalah tunjangan yang diberikan kepada
karyawan yang karena tugas tertentu diberikan tunjangan selisih dalam
bentuk uang yaitu head teller, teller, funding officerdan besarnya
tunjangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
g. Tunjangan hari raya
Kebijaksanaan BRI Syariah mengenai tunjangan hari raya adalah
sebagai berikut :
1) Bagi karyawan yang pada bulan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri telah
menjalani masa kerja minimal satu tahun, diberikan Tunjangan
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Hati Raya Idul Fitri sebesar satu kali gaji bulanan terakhir yang
diterimanya atau sesuai dengan kemampuan Bank. Komponen gaji
yang

dimaksud

adalah

gaji

pokok,

tunjangan

jabatan,

tunjangankeluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan
tunjangan makan.
2) Bagi karyawan yang masa kerjanya belum genap satu tahun, tetapi
sudah

melewati

masa

percobaan

3

bulan

dengan

hasil

baik,diberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 50% dari gaji
yangditerimanya.
3) Bagi pegawai yang masih dalam status percobaan dan karyawan
kontrak diberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri secara
proporsional.
4) Tunjangan Hari Raya Idul Fitri selambat-lambatnya dua minggu
sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Di BRI Syariah juga memberikan tunjangan-tunjangan seperti diatas,
tapi setiap karyawan yang diberikan tunjangan berbeda-beda, sesuai
pangkat dan jabatan karyawan tersebut34.
4. Bonus
Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan
pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau
karena pekerja menghasilkan, hasil kerja lebih besar dari target produksi

34

. Wawancara dengan ibu putri devia salah satu karyawan bri syariah cabang jelutung,
tgl Agustus 2018,jam 10:30 wib
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yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besar nya pembagian
bonus diatur berdasarkan kesepakatan.35
Bonus dapat pula dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
a. Bonus Retensi
Bonus retensi adalah pembayaran insentif yang digunakan untuk
mencegah karyawan meninggalkan perusahaan. Biasanya karyawan
diminta untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka akan
tetap bekerja untuk jangka waktu tertentu atau sampai selesai nya tugas,
proyek tertentu agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus.
b. Bonus Tahunan
Bonus tahunan adalah sebuah pembayaran kompensasi variabel
yang diberikan kepada karyawan jika kinerja tahunan perusahaan
melebihi target keuangan dan non-keuangan yang ditentukan. Ukuran
bonus umumnya dinyatakan sebagai persentase dari gaji pokok dan
mungkin memiliki minimum yang dijamin dan maksimum tertentu
c. Bonus Akhir Tahun
Bonus akhir tahun adalah pembayaran yang terkadang diberikan
kepada karyawan pada akhir tahun ketika karyawan atau perusahaan
berkinerja sangat baik.
Untuk pemberian bonus kepada karyawan, yaitu karyawan yang
memiliki loyalitas tinggidan berprestasi terhadap bank, bonus diberikan
apabila bank dalam keadaan sehat,perhitungan pemberian bonus
berdasarkan penilaian akhir tahun range antara 1-2 x THP36.
35

.https://gajimu.com, diakses pada tgl 10 Agustus 2018, jam 10:35
36
Wawancara dengan ibu putri devia salah satu karyawan bri syariah cabang jelutung, tgl
16 Agustus 2018,jam 10:30 wib
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5. Fasilitas
Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau natural yang
diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau
meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar
jemput pekerja atau lainnya); sarana ibadah; tempat penitipan bayi;
koperasi; kantin dan lai-lain.
Pemberian fasilitas seperti mobil dinas, motor dinas, tidak
diberikan kepada semua karyawan yang bekerja pada BRI Syariah, hanya
karyawan-karyawan tertentu saja, sesuai dengan kebutuhan operasional
kerjanya37.
B. Sistem Kompensasi Yang Diterapkan PT. BRI Syariah Sudah Sesuai
Dengan Sistem Pengupahan Dalam Islam
Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajrān yang berarti
memberi hadiah/ upah.Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu balasan atas
pekerjaan dan pahala.Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang
telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas
jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas
pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai
majikan.38
Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau
kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan
Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada
seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas
37

. Wawancara dengan ibu putri devia salah satu karyawan bri syariah cabang jelutung,
tgl 16 Agustus 2018,jam 10:30 wib
38
. http://rianamuslikhah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html
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minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya
bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya
apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja
ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang
diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat.
Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah
seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di
berikan oleh si pekerja itu. Islam mengakui adanya perbedaan di antara
berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat
yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam alQur‟an surat an-Nisaa ayat 32

             
             
    
Artinya:
dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena)
bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan
bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
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mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu39.
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah
sebelum

keringat

sipekerja

kering.

Dari

„Abdullah

bin

„Umar,

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ُعرَقُه
َ َف
ّ ج
ِ َجرَ ُه قَ ْبلَ أَنْ ي
ْ َعطُوا األَجِيرَ أ
ْ َأ
Artinya:
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering.”(HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah
selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan
pemberian gaji setiap bulan.40Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda
pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud
memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk
menunjukkan diperintahkannya, menurut Faidhul Qodir, memberikan gaji
setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya
tidak kering atau keringatnya telah kering.”

39

. Al-‘Alim, Al-Qur’an danTerjemahannya,Bandung: (Mizan Bunaya Kreativa), 2011, hlm

84
40

. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta:
Pustakaazzam, 2013),421
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Pengupahan bermakna membayar kompensasi atas apa yang memberi
manfaat, entah itu karena suatu pekerjaan atau selainnya. Yang menjadi fokus
pembahasan ini adalah pengupahan yang berkaitan dengan pekerjaan41.

Berbicara tentang upah bagi pekerja adalah sesuatu hal yang vital. Sebagai
pekerja kita tentu mengharapkan imbalan yang namanya upah, tak cuma
sekedar upah tetapi juga kita berharap mendapatkan pekerjaan yang layak,
upah yang layak dan tentunya hidup yang layak.
Namun terkadang ada ketidak seimbangan diantara 3 faktor tersebut.
Sering kali pekerja di tuntut untuk bekerja sesuai aturan kadang juga diluar
batas kewajaran. Tapi di sisi lain pekerja kadang tidak mendapatkan apa yang
menjadi haknya sesuai aturan sehingga seringkali timbul konflik-konflk antara
pekerja dan pengusaha yang kurang profesional dalam hal ini. Dan ini bisa
dikatakan satu hal yang biasa dalam hubungan industrial.42
Dalam suatu program pengupahan dan penggajian, terdapat paling sedikit
delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut ialah:
1. Organisasi Administrasi Pengupahan dan Penggajian.
Dalam satuan kerja yang menangani kegiatan pengupahandanpenggajian
itu harus dilakukan secara sistematik sehingga setiap orang mengetahui
secara pasti:
a. Wewenang, tugas dan tanggung jawabnya
b. Saluran pertanggungan jawab yang terbuka baginya
41

Baqir Syarif Al-Qarasyi” haqaqul „amil fil islam (jakrta : al huda, 2007) hlm 161
. https://ppmi98lenzingcompany.wordpress.com/2016/11/11/sistem-pengupahandalam-perspektif-islam” akses pada tgl 03 0kt0ber 2018 jam 05:30
42
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c. Saluran komunikasi yang dapat digunakannya
d. Jaringan informasi yang harus diperhitungkan
e. Kerja sama yang harus dibina dan dipeliharanya
f.Sifat koordinasi yang mesti diperhatikan
g. Bidang-bidang yang mungkin terjadi duplikasi dan tumpang tindih
dalam pelaksanaan.
2. Metode Pembayaran Upah atau Gaji
Pada dasarnya terdapat tiga metode pembayaran upah atau gaji, yaitu:
a. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu.
b. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan.
c. Kombinasi dari dua metode tersebut.
Pimpinan satuan kerja yang menangani pengupahan dan penggajian
perlu mengetahui secara mendalam kelebihan dan kekurangan dari setiap
metode. Dalam kondisi yang bagaimana satu metode tepat untuk
digunakan.
Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak memberikan
ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur‟an
maupunSunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur‟an yang ada
kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90
sebagai berikut:
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Artinya:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran43.
Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka
dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi
pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan
kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat
diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan
bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak
mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat
ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji
dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat,
jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat
berhasil44.
Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan upah kepada seorang
buruh harus sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Upah atau gaji
harus dibayarkan sebagaimana yang juga diisyaratkan Allah dalam AlQur'an surat Ali Imran: 57,

43

. Departemen Republik Indonesia, al-Qur‟ an dan Terjemahnya, Bandung: ALT Art (jART), 2005, hlm. 500.
44
. Lubis, Suhrawardi “ hukum Ekonoomi Islam”( Jakarta: Sinar Grafika) 2004.hlm, 155
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Artinya :
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalanamalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan
sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai
orang-orang yang zalim45.
Setelah melihat sistem yang di terapkan BRI Syariah cara perusahaan
meperlakukan karyawannya dengan memfasilitasi dan memberikan tunjangan
untuk mensejaterakan karyawan nya dan membandingkan dengan pengupahan
dalam pandangan islam yaitu al- qur‟an dan hadist, penulis menyimpulkan
bahwa BRI Syariah sudah memberikan kewajiban karyawannya dengan
baik,terlihat dari gaji para karyawan yang sudah di atas rata – rata UMR kota
jambi,dan pembayaran gaji serta insentip dll pada karyawan tidak pernah telat.

45
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. Al-‘Alim, Al-Qur’an danTerjemahannya,Bandung: (Mizan Bunaya Kreativa), 2011, hlm

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisi sistem
kompensasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang jelutung , untuk
itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1 Sistem kompensasi yang diterapkan pada BRI Syariah cab jelutung jambi
yaitu balas jasa yang diberikan oleh bank kepada karyawannya atas
kontribusi yang diberikan karyawan kepada bank. Kompensasi yang
diberikan BRI Syariah cabang jambi adalah sebagai berikut:
a. Gaji
b. Upah
c. Tunjangan
d. Bonus
e. Fasilitas
2 Sistem kompensasi di BRI Syariah menurut pengupahan dalam islam. Upah
dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajrān yang berarti memberi
hadiah/ upah.Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan
dan pahala.Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya
yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah
dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa
atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas
pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai
majikan.
57
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Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau
kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan
Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada
seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam
batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban
hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan
menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah
seorang

pekerja

ditentukan

berdasarkan

beban

hidupnya

tanpa

memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan
masyarakat.
3 Setelah melihat sistem yang di terapkan BRI Syariah cara perusahaan
meperlakukan karyawannya dengan memfasilitasi

dan memberikan

tunjangan untuk mensejaterakan karyawan nya dan membandingkan dengan
pengupahan dalam pandangan islam yaitu al- qur‟an dan hadist, penulis
menyimpulkan bahwa BRI Syariah sudah memberikan kewajiban
karyawannya dengan baik,terlihat dari gaji para karyawan yang sudah di
atas rata – rata UMR kota jambi,dan pembayaran gaji serta insentip dll pada
karyawan tidak pernah telat.
B. Saran
1 PT BRI Syariah sebaiknya lebih memperhatikan kompensasiberupa upah
lembur, tunjangan, bonus, santunan kedukaan, sumbangan pernikahan
karyawan dan sumbangan kelahiran anak dengan cara meningkatkan
kompensasi tersebut.
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2

PT BRI Syariah sebaiknya mengkaji kepuasan kompensasi karyawan secara
berkala, sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif yang pada
akhirnya akan mendukung perkembangan PT BRI Syariah

3

Pemimpin BRI Syariahdiharapkan dapat lebih memperhatikan gaji atau
imbalan yang diberikan kepada karyawannya agar diantara karyawan dan
atasan dapat terjalin sistem kerja yang baik.

4

Karyawan perlu meningkatkan pemahaman terhadap tugas agar pencapaian
target pekerjaan sesuai dengan standar dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan sehingga keluhan tamu yang terjadi dapat berkurang.

5

Perusahaan perlu meningkatkan kompensasi gaji dan insentif seperti promosi
jabatan sebagai imbalan terhadap pekerjaan agar karyawan lebih terpacu
ataupun terangsang untuk meningkatkan kinerja serta puas terhadap
kebijakan yang diberikan perusahaan.

6

Bagi peneliti berikutnya disarankan agar mengembangkan penelitian ini
dengan melibatkan variabel dan indikator yang belum tercakup dalam
penelitian

ini

seperti

gaya

kepemimpinan,

kompetensi

karyawan,

kemampuan kerja, komitmen organisasi, budaya kerja, motivasi kerja dan
lingkungan kerja.
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PEDOMAN WAWANCARA
Dalam melaksankan wawancara peneliti menggunakan pertanyaanpertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya
memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara di
Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Jambi, analisis sistem kompensasi
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peniliti ajukan dalam wawancara
sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pemberian gaji pada BRI syariah cabang jambi ?
2. Bagaiman perhitungan pemberian upah lembur pada BRI Syariah cabang
jambi ?
3. Didalam BRI Syariah ada berapa jenis tunjangan ?
4. Bagaimana pemberian bonus dengan karyawan yang sudah kerja lama ?
5. Bagaimana dengan pemberian fasilitas di BRI Syariah cabang jambi ?
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