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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sosial, ada anggapan bahwa setiap keluarga laki-laki 

adalah pencari nafkah utama. Pandangan tersebut belakangan ini hampir dapat 

dikatakan sangat universal. Asumsi itu berangkat dari ideologi laki-laki kuat 

dan perempuan lemah. Khususnya di negara-negara Barat, ideologi ini 

memainkan peranan dalam pengaturan kehidupan keluarga sejak masa lalu. 

Sehingga itu, perempuan senantiasa diidentikan dengan domestik (rumah) 

sementara laki-laki identik dengan public (di luar rumah). Oleh karena itu, 

tidaklah heran bahwa perdebatan apakah wajar bilamana perempuan terlibat 

dalam aktivitas ekonomi.
1
 

Pada masa sekarang ini, wanita ikut berpartisipasi meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja merupakan hal biasa. Eksistensi 

kaum wanita di abad ke-21 ini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan 

tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan penghasilan karena 

tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Wanita memiliki beberapa potensi yang 

                                                           
1
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juga tidak kalah dibanding beberapa kaum pria, baik dari segi intelektual, 

kemampuan, maupun ketrampilan. 

Peran serta perempuan dalam aktivitas peningkatan pendapatan 

(income generating activity) sudah berlangsung begitu lama. Peran tersebut 

berawal dari keterlibatan mereka di sektor pertanian maupun perkebunan. 

Sementara itu, pada dua dekade belakangan ini, seiring dengan pesatnya 

kemajuan dunia industri utamanya di perkotaan telah mendorong tenaga kerja 

perempuan memasuki sektor tersebut sebagai tenaga kerja sektor formal, 

meskipun mayoritas berupah rendah karena umumnya mereka unskilled 

workers (tidak memiliki keahlian) atau semi skilled worker (memiliki 

keahlian), di samping sektor informal yang masih merupakan alternative dalam 

upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
2
 

Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan hidup yang 

utama bagi manusia. Dari kerja yang dilakukannya seseorang mengharap akan 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah dari imbalan 

yang diterima atau kerja yang dilakukan. Dengan imbalan dari kerja itu pula 

diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupannya yang pada 

gilirannya menempatkan pada status sosial tertentu, yang akan memberikan 

kepuasan pada dirinya. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada setiap 

manusia, serta ketidak seimbangan antara peluang kerja dan mencari kerja, 
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maka diduga dapat terjadi tenaga kerja akan mau menerima syarat kerja yang 

seadanya.
3
 

Fakta mengenai gaji buruh yang dibawah standar banyak ditemukan 

pada perusahaan atau instansi yang sebanarnya mampu untuk membayar 

keringat pegawainya secara layak. Demo-demo merupakan salah satu fakta 

yang menyebabkan seorang buruh memberontak pada atasannya mengenai gaji 

yang didapat. Dibawah ini adalah beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di 

pabrik rokok karena pembayaran upah yang tidak sesuai dengan hak pekerja 

atau buruh:  

Sekitar 250 buruh dari tiga perusahaan di Kecamatan Pakis masing-

masing PT Dwi Putra Sakti, PR Pakis Mas dan CV Anugerah Abadi 

menggelar aksi unjuk rasa di depan blok office. Yakni, tentang hak-

haknya sebagai buruh yang dianggap sebagai penindasan dan tidak 

dipenuhi oleh perusahaan tempat buruh bekerja, dengan penolakan 

adanya kerja borongan, keharusan pembayaran upah sesuai UMR 

(upah minimum regional) dan memberi upah lembur.
4
 

 

Demo pernah terjadi pada karyawan pabrik rokok sampoerna di 

Surabaya. Pabrik yang sudah terkenal sejak puluhan tahun itu di demo 

karyawannya secara brutal. Aksi propaganda antar pegawai terjadi di dalam 

pabrik. Saling membentuk laskar dan menyusun rencana untuk mendobrak 

“pintu hati” atasannya supaya menaikkan gaji karyawan. Menurut mereka 

                                                           
3
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keringat yang diperas dari setiap membungkus rokok tidak sebanding dengan 

gaji yang di dapat.
5
 

Fakta lain juga telah terjadi di pabrik rokok sampoerna Ngantang 

Malang yang juga pernah terjadi demo karena upah pegawai atau buruh tidak 

sesuai dengan hak mereka, dengan jumlah pekerja atau buruh 1.679 :  

Sekitar 1.000 buruh mitra kerja PT Sampoerna di kawasan Ngantang, 

Malang, Jawa Timur, Jumat (18/1), mogok kerja. Mereka 

berdemonstrasi sambil memblokade jalan di depan pabrik. Para 

demonstran menolak kebijakan PT Sampoerna yang menurunkan upah 

harian karyawan hingga Rp 2.000 per linting rokok.
6
 

 

Mengingat pentingnya peran tenaga kerja dalam kehidupan bangsa, 

maka pemerintah merasa berkewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan ketenagakerjaan. Di bidang ketenagakerjaan telah diatur 

perlindungan bagi upah yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

Pasal 88 (1) Setiap pekerja / buruh memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 88 (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja / buruh. 

 

                                                           
5
 Rhea, “Demo Maut Didalam Pabrik Rokok Sampoerna”, http://sby-
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6
 “Gaji Diturunkan, Buruh Harian Sampoerna Protes”, 
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Pasal 88 (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 diluar 

pekerjaan; 

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 proposional; 

j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

Pasal 88 (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak 

dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Disamping itu dalam hal pengupahan tidak boleh diabaikan. Upah 

minimum yang sudah di atur dalam Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 2011 

tentang Upah Minimum Kaupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 harus benar-

benar terlaksana dengan baik. Dimana pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 Dengan peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum 

Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2012. 

Pasal 2 (1) Besarnya upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran. 

Pasal 2 (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki 

masa kerja kurang dari (1) satu tahun. 

Pasal 3 (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari 

ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. 

Pasal 3 (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari 

ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2. 

 

Peran serta tenaga kerja wanita di sektor ekonomi tidak dapat 

diabaikan begitu saja mengingat permintaan terhadap tenaga kerja wanita juga 
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cenderung meningkat misalnya di sektor jasa dan industri yang membutuhkan 

ketekunan dan ketelitian kerja. Data yang terekam dalam statistik yang 

menunjukan bahwa partisipasi mereka dalam bidang ketenagakerjaan selama 

ini menempati dalam posisi sentral, adalah bukti bahwa mereka mempunyai 

andil yang cukup berarti, sebagai penggerak pembangunan ekonomi di negeri 

ini. Ada sejumlah alasan mengapa perempuan dilibatkan secara luas dalam 

sektor industri, tetapi yang utama adalah alasan ekonomi.
7
 Maka dari latar 

belakang inilah penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “ 

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2011 

TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR 

TAHUN 2012 TERHADAP BURUH/PEKERJA WANITA (Studi Pabrik 

Rokok PT Sampoerna di Ngantang Malang)“. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai 

implementasi Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah 

Minimum terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 terhadap 

perlindungan upah bagi buruh/pekerja wanita di sektor industrial. Sehingga 

untuk menjawab semua pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Kiranya penulis akan merumuskan berbagai permasalahan agar penelitian ini 

diharapkan dapat tepat sasaran dan ada pembatasan sehingga dapat 

menghasilkan jawaban serta pembahasan yang sempurna. Sehubungan dengan 

hal diatas, maka permasalahan yang ditarik adalah : 
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1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 2011 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 

terhadap buruh/pekerja wanita? 

2. Faktor apa yang menjadi pendorong atau penghambat implementasi 

Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 2011 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 bagi buruh/pekerja wanita di 

perusahaan pabrik rokok PT Sampoerna di Ngantang Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 

2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 

terhadap buruh/pekerja wanita.  

2. Ingin mengetahui faktor apa yang menjadi pendorong atau penghambat 

implementasi Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur bagi buruh/pekerja wanita di 

perusahaan pabrik rokok PT Sampoerna di Ngantang Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai 

UMK bagi buruh/pekerja wanita yang sering kali kurang mendapat 

perhatian dari perusahaan di sektor industrial. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis : Penulis dapat memperluas pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di kelas maupun di 

lapangan serta menambah wacana ilmu hukum ketenagakerjaan 

tentang UMK bagi pekerja wanita di sektor industrial khususnya di 

kota Ngantang sekaligus memenuhi kewajiban penulis sebagai salah 

satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum jenjang S-1 

(strata 1) untuk mendapatkan gelar “Sarjana Hukum“ (SH). 

b. Bagi Buruh/Pekerja wanita : Khususnya bagi seluruh buruh/pekerja 

wanita, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

peraturan hukum yang mengatur tentang pengupahan bagi 

buruh/pekerja dan pelayanan yang layak bagi buruh/pekerja wanita 

sehingga dengan demikian dapat lebih meningkatkan kesejahteraan 

bagi buruh/pekerja wanita di sektor industrial dan diharapkan untuk 

menggunakan hak-haknya secara benar dan sesuai peraturan yang telah 

ditetapkan sehingga antara pengusaha dan pekerja khususnya, sama-

sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan 

karena telah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

c. Bagi Perusahaan Rokok Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja : Bahwa 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang upah 

minimum bagi tenaga kerja untuk mencapai keadilan sosial dalam 

bidang ketenagakerjaan. Khususnya untuk upah yang dibayarkan 
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sesuai UMK dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomer 81 

tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2012. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendektan 

Dalam penelitian ini pola pendekatan yang digunakan pada 

dasarnya adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode 

pendekatan yang mengkaji terhadap asas dan sistematika hukum serta 

bagimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.
8
 

Dalam hal ini yuridis dipergunakan untuk memahami serta 

menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraruran perundang-

undangan dalam hubungannya dalam permasalahan Implementasi 

Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap perlindungan upah bagi 

buruh/pekerja wanita. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan yang menunjukan 

adanya ketidaksesuaian dalam imlpementasi Peraturan Gubernur Nomer 

81 tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2012 terhadap upah minimum bagi buruh/pekerja wanita di pabrik 

rokok PT Sampoerna Ngantang Malang. 

 

                                                           
8
 Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Hal. 42. 
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2. Lokasi penelitian 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja wanita 

yang mendominasi perusahaan tersebut dan pernah terjadi demo yang 

dikarenakan upah mereka diturunkan. Hal lain yang memudahkan dalam 

penelelitian ini adalah adanya sanak saudara peneliti yang bertempat 

tinggal di Ngantang dan dekat dengan lokasi penelitian, dengan demikian 

peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian dengan responden 

buruh/pekerja yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi penelitian. 

Penulis membahas permasalahan yang ada dengan meninjau atau melihat 

peraturan hukum yang berlaku (Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012), serta 

dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan dan kemudian seluruh 

data akan dianalisis secara deskriptif. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
9
 

Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari 

perusahaan dalam pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomer 81 

tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2012 terhadap perlindungan upah, dan perilaku buruh/pekerja 

wanita. Maka perusahaan tersebut dan tenaga kerjanya harus diteliti 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas 

Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 51. 
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secara langsung. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara adalah pembicaraan antara dua orang 

yang dicatat dan dibuat rangkuman oleh peneliti dengan 

sistematis.
10

 Hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi 

Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 terhadap perlindungan 

upah bagi buruh/pekerja wanita di perusahaan pabrik rokok PT 

Sampoerna di Ngantang Malang. 

2) Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan kebijakan.
11

 Data yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah data-data yang memberikan keterangan terhadap 

kebijakan perusahaan untuk penurunan upah atau kenaikan upah 

dan data-data sebagai wujud implementasian dari Peraturan 

Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum 
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 Ibid, hal. 72. 
11

 Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung, 

hal. 83. 



12 

 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 tentang pengupahan 

yang sesuai dengan upah minimum. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau 

bersifat menunjang terhadap data primer
12

 atau dengan kata lain data 

sekunder dapat berupa data-data yang erat hubungannya dengan data 

primer. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan 

wawancara. Data primer dari penelitian ini terdiri dari literatur-literatur 

yang berkaitan dengan UMK bagi pekerja wanita seperti artikel, 

makalah, skripsi, buku dan hasil seminar. Selain itu, penulis juga 

menggunakan data dari media cetak atau elektronik yang berhubungan 

dengan masalah perlindungan upah, dari internet, dan terakhir penulis 

menggunakan Peraturan Gubernur Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 sebagai acuan 

dasar dalam melakukan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview/Wawancara 

Interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan obyek yang 

diteliti berdasarkan dengan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan 

interview penulis menggunakan metode wawancara berencana 

(standart interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu 
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 Soerjono Soekanto, Op cit, hal. 52. 
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daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
13

 Dalam hal ini penyusun 

memperoleh data langsung pada sumber informasi yang terdiri dari : 

1 ). Populasi Responden 

Populasi adalah seluruh obyek penelitian.
14

 Populasi dalam 

skripsi ini meliputi seluruh tenaga kerja dan staf yang bekerja di 

perusahaan pabrik rokok PT Sampoerna di Ngantang Malang. 

2 ). Sampel Responden 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.
15

 Sampel dalam skripsi ini meliputi beberapa tenaga kerja 

sebagai karyawan maupun sebagai buruh linting rokok kretek. 

Responden dari tenaga kerja yang bekerja disektor pelintingan 

rokok kretek berdasarkan random sampling yaitu penarikan sampel 

yang dilakukan secara acak. Dan penulis mengambil sampel 15 

responden terdiri dari 2 responden mandor pack, 3 responden buruh 

giling, 4 responden mandor giling, 4 responden buruh pack, 2 

responden buruh gunting, 2 responden buruh giling yang masih 

magang dari populasi yang sudah ditentukan. Dan responden dari 

perusahaan didasarkan pada purposive sampling yaitu penarikan 

sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang 

                                                           
13

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, penerbit. PT 

Raja Grafindo, Jakarta. Hal. 84. 
14

 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektik), Cetakan 

Ketigabelas, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal. 130. 
15

 Ibid, hal. 131. 
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didasarkan pada tujuan tertentu.
16

 Dalam hal ini penulis mengambil 

sampel responden tenaga kerja terdiri dari tiga orang, yaitu: 

1. Nama  : Muchtar Khoirudin 

Jabatan  : Manager Operasional 

2. Nama  : Suwantin 

Jabatan  : Keuangan 

Dan respoden buruh/pekerja terdiri dari 17 orang, yaitu: 

Tabel 1 

Responden buruh/pekerja 

PT Sampoerna Ngantang 

No 

Responden Buruh/Pekerja 

Nama 
Jenis 

Pekerjaan 

Masa 

Kerja 

(Tahun) 

Masa 

Kerja 

(Bulan) 

Status 

Pekerja 

1 Solikah Gunting 5 ₋ Resmi 

2 Nurul Giling 7 ₋ Resmi 

3 Sholi Gunting 7 ₋ Resmi 

4 Wiji Pack 7 ₋ Resmi 

5 Reni M.Pack 7 ₋ Resmi 

6 Siti Giling 8 ₋ Resmi 

7 Sri M.Pack 12 ₋ Resmi 

8 Tutik Pack 12 ₋ Resmi 

9 Yuli Pack 13 ₋ Resmi 

10 Susilowati Pack 14 ₋ Resmi 

11 Kurniatik M.Giling 14 ₋ Resmi 

12 Heriyani M.Giling 16 ₋ Resmi 

13 Indah M.Giling 16 ₋ Resmi 

14 Mi’anah Giling 18 ₋ Resmi 

15 Hari M.Giling 18 ₋ Resmi 

16 Ani Giling ₋ 7 Magang 

17 Hidayati Giling ₋ 3 Magang 

 

                                                           
16

Soerjono Soekanto, Op cit, hal. 10.  
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Dari beberapa responden diatas, peneliti memberikan suatu 

daftar pertanyaan yang berstruktur (questionnaire) terkait dengan 

pokok permasalahan yang akan diwawancarai, yakni tentang 

pembayaran upah yang sesuai hak pekerja/buruh yang harus 

diterima dan implementasi perlindungan upah bagi buruh/pekerja 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 88 dan Peraturan Gubernur Nomer 81 

Tahun 2011. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan bahan dengan studi dokumentasi adalah 

mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya
17

 untuk memperoleh informasi yang 

menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian.  

c. Kepustakaan  

Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

Library research / studi pustaka yang sudah yang sudah dipilih sesuai 

dengan permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan, 

teori-teori dan literatur yang terdapat dalam buku, mejalah dan surat 

kabar tentang segala aspek permasalahan sesuai dengan tugas akhir 

yang akan dianalisa. 
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4. Teknik Analisis Data 

Penulisan penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif 

dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang telah 

diperoleh dan kemudian akan dianalisis.
18

  Terhadap perlindungan upah 

yang diberikan oleh perusahaan untuk melindungi hak pekerja wanita 

untuk dapat hidup layak dan efektivitas hukum yang mengatur tentang 

perlindungan upah, dengan tujuan agar dapat mendeskriptifkan segala 

fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang kemunculan gagasan yang terangkai 

dengan rumusan permasalahan. Untuk memperkuat gagasan dan makna 

pentingnya penelitian ini, selain itu juga menyertakan tujuan 

dilakukannya penelitian, sehingga dalam proses pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian yang dimaksud. Sementara untuk 

memenuhi tujuan penelitian ini menggunakan manfaat penelitian secara 

toeritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan dengan 

ragam pendekatan, disertai dengan deskripsi data-data maupun bahan 
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hukum yang menjadi acuan dasar hukum dalam menganalisa, serta 

sistematika penulisan dengan harapan dapat mempermudah 

mempelajari hasil penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang 

perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja terdiri dari 

pengertian pengusaha dan tenaga kerja, tinjauan tentang perjanjian 

kerja, tinjauan tentang hak dan kewajiban dari pengusaha maupun dari 

buruh dan tinjauan umum upah buruh/pekerja yang meliputi tinjauan 

tentang upah buruh menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomer 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tinjauan tentang upah buruh 

menurut UMK berdasarkan Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 

2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 

2012 terhadap buruh/pekerja wanita, Tinjauan umum mengenai 

Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, tinjauan umum mengenai 

peraturan perlindungan upah yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

mengenai upah yang diterima itu sudah sesuai dengan beban 
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kerjanya berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau 

kebutuhan hidup pekerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur 

Nomer 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di 

Jawa Timur tahun 2012, implementasi perlindungan pengupahan 

bagi buruh/pekerja di perusahaan pabrik rokok PT Sampoerna di 

Ngantang Malang. Faktor apa yang menjadi pendorong atau 

penghambat implementasi Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 

2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 

2012 bagi buruh/pekerja wanita di perusahaan pabrik rokok PT 

Sampoerna di Ngantang Malang. Sekaligus analisa peneliti terhadap 

data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang 

dikaji pada peneliti ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti 

mengenal hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan 

serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. 

Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya. 


