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ABSTRAK 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting bagi setiap daerah. 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang diukur menggunakan PDRB 

terus mengalami kenaikan, Kondisi angkatan kerja yang berfluktuatif belum bisa 

menjamin kesejahteraan masyarakat, dan UMR yang terus meningkat dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat. Gini Ratio merupakan suatu 

indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi suatu wilayah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pertumbuhan 

ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional secara signifikan 

mempengaruhi kesenjangan ekonomi baik secara parsial ataupun simultan dan 

dalam pandangan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ketiga faktor yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja 

dan Upah Minimum Regional terhadap kesenjangan ekonomi secara parsial 

maupun simultan dan dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian 

secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam periode pengamatan 

2007-2015. Data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dari 

instansi terkait. 

Secara keseluruhan hasil analisis regersi linier berganda dan uji hipotesis 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan (Uji F)  PDRB, Tenaga Kerja dan UMR 

berpengaruh signifkan terhadap Kesejangan ekonomi dengan hasil Fhitung lebih 

besar dari Ftabel (55,739 > 4,76) dan nilai sig. 0,000 <  0,05. Serta secara parsial 

PDRB berpengaruh signifikan thitung  lebih besar dari ttabel (2,886 > 2,57058) serta 

nilai Sig. (0,001 < 0,05), Tenaga kerja tidak berpengaruh secara siginfikan thitung 

lebih kecil dari ttabel (-0,385< 2,57058) serta nilai Sig. (0,716 > 0,05) dan UMR 

berpengaruh signifikan thitung  lebih besar dari ttabel (2,576 > 2,57058) serta nilai 

Sig. (0,000 < 0,05). Dalam Perspektif ekonomi islam PDRB merupakan gambaran 

kesejahteraan perekonomian masyarakat dan setiap manusia wajib memberikan 

sedikit rezeki yang diperoleh melalui zakat, shadaqah, wakaf, dll agar distrbusi 

pendapatan lebih merata dan menurunkan ketimpangan, untuk meningkatkan 



 

 

kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam setiap muslim diharuskan untuk 

bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonominya agar tidak terjadinya kemiskinan 

begitupun dengan setiap daerah wajib menetapkan UMR yang baik disimpulkan 

bahwa upah itu harus cukup tidak terlalu rendah untuk pekerja dan tidak terlalu 

tinggi untuk pengusaha. 

  



 

 

 

 
MOTTO  

                                    

                                 

                  

Artinya : “Apasajahartarampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepadaRasulNya (darihartabenda) yang berasaldaripendudukkota-
kotaMakaadalahuntuk Allah, untukrasul, kaumkerabat, anak-anakyatim, 
orang-orang miskindan orang-orang yang dalamperjalanan, 
supayahartaitujanganberedar di antara orang-orang Kaya saja di antarakamu. 
apa yang diberikanRasulkepadamu, Makaterimalah. danapa yang 
dilarangnyabagimu, Makatinggalkanlah. danbertakwalahkepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Amatkerashukumannya.” 

(Qs. Al-Hasyr : 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan 

bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini 

diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dlam skripsi ini. Dengan 

harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini berjudul “Pengaruh Faktor Pertumbuhan 

Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap 

Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung” untuk  itu perlu diuraikan 

pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebgai berikut : 

1. Pengaruh adalah suatu proses interaksi yang menentukan tingkah laku 

seseorang atau kelompok remaja, baik dalam arti positif, yaitu 

terjadinya suatu penyesuaian maupun dalam arti negatif, yaitu 

terjadinya satu bentuk tingkah laku yang tidak sesuai bagi kepentingan 

bangsa atau dengan suaru sistem nilai karena meniru suatu kelompok 

tertentu yang terdapat dalam lingkungan sosialnya, baik yang bersifat 

tetap maupun yang bersifat sementara. 1 

2. Pertumbuhan Ekonomi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan 

Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto pada 

                                                             
1 Jusuf Amir Faesal, Riorientasi pendidikan islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 

h.226 



 

 

suatu negara atau daerah tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih 

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.2 

3. Tenaga Kerja adalah penduduk yang dapat bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan dan sanggup bekerja.3 

4. Upah Minimum Regional adalah upah minimum terendah yang 

ditetapkan pemerintah terdiri dari upah pokok dan tunjangan uang.4 

5. Kesenjangan Ekonomi adalah jurang perbedaan antara mereka yang 

kaya (pendapatan tinggi) dan mereka yang miskin (pendapatan 

rendah)5 

Menurut pengertian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa 

pengertian Pengaruh adalah suatu proses berinteraksi tingkah laku yang 

dapat menimbulkan perilaku baik maupun buruk, Pertumbuhan Ekonomi 

adalah suatu keadaan dimana kondisi perekonomian suatu daerah bisa 

dilihat dari indikator pertumbuhan ekonominya, Tenaga kerja adalah 

penduduk yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, Upah Minimum 

Regional adalah upah yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring agar para 

pekerja tidak diekspoitasi serta Kesenjangan Ekonomi adalah perbedaan 

pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang  miskin. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah penulis ingin meneliti seberapa besarkah 

                                                             
2Alam S., Ekonomi, (Jakarta: Essis, 2007), h. 25 
3Drs. Bambang Prishardoyo, M. Si., Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 41 
4Much. Nurachmad, Cara Menghitung Upah pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana 

Pensiun, (Jakarta: Visi Media, 2012), h. 34  
5Mudrajad Kuncoro, Indikator Ekonomi, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 97 



 

 

pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan upah minimum 

regional terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Obyektif 

a. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting bagi setiap daerah. 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan 

pada tahun 2015 sebesar 199.525,42 dibanding pada tahun sebelumnya 

sebesar 189.790.  

b. Keadaan tenaga kerja di provinsi Lampung cenderung berfluktuatif 

yaitu sebesar 5.841.965 pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun sedangkan jumlah angkatan kerja yang menurun 

pada tahun 2015 tidak diseimbangkan dengan jumlah pengangguran 

yang meningkat sebesar 196.850 tetapi penduduk usia kerja terus 

mengalami peningkatan. 

c. Kenaikan upah setiap tahun memberikan kontribusi yang 

menggambarkan keadaan perekonomian di Provinsi Lampung dalam 

keadaan baik. 

d. Adanya ketidaksesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang terus 

meningkat tetapi tidak mengurangi ukuran ketimpangan yang ada di 

Provinsi Lampung. Serta keadaan tenaga kerja dan upah yang saling 

berkaitan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan. 



 

 

Sehingga peneliti ingin meneliti apakah Pertumbuhan Ekonomi, 

tenaga kerja dan UMR secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

2. Secara Subjektif 

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah 

Minimum Regional (UMR) Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi 

Lampung dan bagaimana konsep ketimpangan ekonomi yang ditinjau dari 

sudut pandang ekonomi umum serta pengentasannya menurut ekonomi 

Islam, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan 

diteliti. Disamping itu pula dari data penelitian yang penulis lakukan ini 

dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah 

meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi juga didefinisikan 

sebagai proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah 

negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, jumlah orang 

hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan 

tidak semakin timpang.6 

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah 

dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya hal tersebut melatar belakangi 
                                                             

6Rangga Satria Rahardiansyah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpagan 
Pembanguna Ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013”.(Skripsi Ekonomi Pembangunan, 
Universita Lampung, 2015), h. 1-2 



 

 

program padat karya, berbagai pembangunan infrastruktur, seperti dalam 

program perbaikan kampung, perbaikan jalan, pos kampling, sungai, 

irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.7 

 Bank Indonesia mengemukakan bahwa kesenjangan pendapatan 

penduduk miskin semakin berkurang dengan menurunnya Indeks 

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2010, indeks ini 

menunjukkan angka 2,21 dan pada tahun 2011 sebesar 2,05.8 Aspek 

kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat 

kesenjangan ekonomi antara lain dengan melihat Indeks Gini (Gini Ratio). 

Tabel 1.1 
Indeks Gini Indonesia tahun 2011-20159 

Tahun Indeks Gini 
2011 0,41 
2012 0,41 
2013 0,41 
2014 0,41 
2015 0,41 

       Sumber: Satu data Indonesia tahun 2016 

Indeks Gini Indonesia tercatat mengalami peningkatan. 

Berdasarkan data, indeks Gini Indonesia terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Jika pada tahun 2005 besarnya indeks Gini adalah 0,32, maka pada 

tahun 2008 meningkat menjadi 0,35, dan kembali meningkat menjadi 0,41 

pada tahun 2011. Bahkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia 
                                                             

7Ibid, h.1-2 
8Linggar Dewangga Putra, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Periode 2000-2007”.  Jurnal Ekonomi,  (Jawa 
Tengah, 2007), h. 2 

9Satu Data Indonesia, “Indeks Gini Indonesia”, tersedia di : 
https://data.go.id/dataset?tags=gini+ratio&organization=bps (Satu Data Indonesia) pada tanggal 14 
Juni 2017. 



 

 

mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu dari 6,5% menjadi 6,3%, 

indeks Gini Indonesia tidak mengalami penurunan yaitu tetap 0,41. Salah 

satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Lampung mencatat Rasio Gini 

pada tahun 2015 sebesar 0.38 dan rasio Gini pada tahun 2016 adalah 

sebesar 0,36 nyatanya masih menimbulkan masalah pembangunan 

ekonomi dengan indeks gini dalam kategori sedang. 

Indeks Gini merupakan indikator tingkat distribusi pendapatan 

yang ditunjukkan dengan koefisien nol hingga satu, yang artinya semakin 

tinggi ukuran indeks, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan 

penduduk.10 Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan 

antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, 

karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan 

pembangunan antar daerah.  

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan 

ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator 

perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat 

pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah. 

Alisjahbana dalam Noegroho dan Soelistianingsih, mengatakan 

bahwa ketimpangan juga sering terjadi secara nyata antara daerah 

kabupaten/ kota di dalam wilayah provinsi itu sendiri. Kesenjangan antar 

daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi. 

                                                             
10 Ibid, h. 2 



 

 

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan 

baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah 

belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi 

adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi tetapi justru dapat menambah kesenjangan baik 

terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.11 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk 

menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut, menetapkan upah 

yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan yang 

ada.12 

Indikator pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat atau menurun. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat 

output produksi yang dihasilkan. Berikut tabel PDRB perkapita Provinsi 

Lampung Tahun 2010-2015. 

 

                                                             
11Maryam Yuliani, “Keterkaitan Antara Pertumbuhan ekonomi dan Distribusi 

Pendapatan”.Skirpsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponegoro, 2011. h. 4 
12 Rangga saputra Rahardiansyah, Op cit, h. 4 



 

 

Tabel 1.2 
Gini Ratio dan PDRB per kapita Provinsi Lampung pada  tahun 2010-2015 

menurut Lapangan Usaha berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 
(Milyar Rupiah) 

Tahun Jumlah PDRB Gini Ratio 
2010 150.560,84 0,36 
2011 160.473,50 0,37 
2012 170.769,21 0,36 
2013 180.620,01 0,36 
2014 189.790 0,35 
2015 199.525,42 0,38 

          Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 201613 

Dari tabel 2.1 di atas, dapat dilihat data PDRB yang dimulai dari 

tahun 2011 sampai pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Namun 

PDRB yang meningkat tidak menjadi jaminan kesenjangan ekonomi akan 

berkurang. Dilihat dari gini ratio, di Provinsi Lampung ketimpangan yang 

terjadi cenderung berfluktuatif dalam keadaan setengah parah bahkan pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu 

menimbulkan pertanyaan, mengapa ketimpangan/kesenjangan yang 

hamper mendekati setengah parah di saat perekonomian dikatakan dalam 

angka terlihat cukup baik.  

Perekonomian suatu daerah yang tumbuh dengan tinggi akan 

memperbesar daya serap tenaga kerja serta mampu digunakan untuk 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Banyak atau sedikit jumlah 

tenaga kerja yang ada akan berpengaruh terhadap besar kecilnya angka 

ketimpangan perekonomian di suatu daerah. Semakin banyak jumlah 

                                                             
13Badan Pusat Statistik, ” PDRB perkapita Provinsi Lampung menurut Lapangan usaha “ 

(On-Line), tersedia di : https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/956 tanggal 21 Maret 
2017  



 

 

orang yang bekerja di suatu wilayah, maka akan menyebabkan 

pemanfaatan sumber daya manusia yang tinggi dan semakin optimal.14 

Berdasarkan jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan 

pada setiap tahunnya maka pengangguran akan semakin banyak apabila 

angka pertumbuhan angkatan kerja tinggi sedangkan lapangan pekerjaan 

tidak sebanding. Adanya tenaga kerja maka akan menjadi salah satu 

indikator meningkatnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah.15 

 

Tabel 1.3 
Keadaan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2015 (Jiwa) 

 
Tahun Usia Kerja Angkatan Kerja Pengangguran 
2010 5.367.848 3.703.346 241.051 
2011 5.426.127 3.761.621 214.591 
2012 5.608.760 3.822.415 198.844 
2013 5.667.512 3.886.115 260.790 
2014 5.759.171 3.857.936 184.778 
2015 5.841.965 3.832.108 196.850 

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 201616 

Tabel di atas dapat menggambarkan keadaan tenaga kerja di 

Provinsi Lampung yang cenderung berfluktuatif. Penduduk yang bekerja 

terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada tabel angkatan kerja 

berfluktuatif pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013 jumlah angkatan 

kerja mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2014 angkatan kerja 

                                                             
14Purwo Nugroho“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar 

Kecamatan Dikabupaten Demak tahun 2008-2010”.(Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas 
Diponogoro, 2014), h. 12 

15Ibid, h. 12 
16Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, “Profil tenaga kerja Provinsi Lampung tahun 

2016”. 



 

 

mengalami penurunan sebesar 3.857.936 dan mengalami penurunan pada 

tahun selanjutnya sebesar 3.832.108 hal tersebut menggambarkan 

penduduk usia kerja meningkat sedangkan angkatan kerja dan 

pengangguran berfluktuatif hal ini menyebabkan kecilnya kesempatan 

kerja yang tersedia bagi angkatan kerja sehingga menambah jumlah 

pengangguran di Provinsi Lampung. Keadaan tenaga kerja di Provinsi 

Lampung belum bisa memberikan kontribusi secara signifikan 

dikarenakan jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dan jumlah 

pengangguran berfluktuatif. Kondisi ini menggambarkan keadaan tenaga 

kerja di Provinsi Lampung belum bisa memperbaiki ketimpangan. 

Jumlah angkatan kerja yang ada dalam suatu wilayah dapat 

mempengaruhi tingkat ketimpangan. Dengan adanya angkatan kerja yang 

meningkat berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat 

kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan.17 

Dengan bekerja maka tenaga kerja akan mendapatkan upah, upah 

juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran suatu daerah karena rendahnya tingkat upah dapat pula 

menjadi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah 

minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah 

suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur 

                                                             
17 Rangga Saputra Rahardiansyah, Op cit, h. 7 



 

 

pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun 

pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh 

pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring 

pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak diekspolitasi bekerja dan 

mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.18 

Tabel 1.4 
Upah Minimum Provinsi (rupiah) di Provinsi Lampung  

pada tahun 2010-2015 
 

Tahun UMR % 
2010 767.500 23,99 
2011 855.000 11,40 
2012 975.000 14,03 
2013 1.150.000 17,95 
2014 1.399.037 21,65 
2015 1.581.000 13,01 

  Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Lampung pada tahun 201619 

Tabel 3. Diatas menujukkan bahwa sampai tahun 2015 tingkat 

upah  minimum di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun. Pada tahun 2010 upah minimum sebesar 767.500 terus 

meningkat hingga tahun 2015 menjadi sebesar 1.581.000. Upah tidak 

dapat dipisahkan dari tenaga kerja, Upah sangat penting bagi seorang 

tenaga kerja. Upah yang didapatkan dari pekerjaan, dapat mereka gunakan 

untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan 

keluarga. Tanpa upah mereka tidak bisa membeli apa yang mereka 

butuhkan. Sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 

                                                             
18Kristanto, ”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Upah Minimum, dan 

tingkatPengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-
2012”.Skripsi Ekonomi Pembangunan. (univesitas Dipenogoro:2014).h. 7 

19Badan Pusat Statistik, ” Upah Minimum Provinsi tahun 2007-2015 “ (On-Line), 
tersedia di :http://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/374, tanggal 3 Mei 2017 



 

 

Upah yang besar tidak disertakan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak 

akan menyebabkan pengangguran didaerah tersebut dan tenaga kerja yang 

banyak tidak disertakan dengan upah yang besar akan menyebabkan 

kemiskinan. Akibatnya, masalah kondisi ketimpangan didaerah tersebut 

tidak dapat diselesaikan dan terus mengalami kenaikan.  

Dalam pandangan sistem Ekonomi Islam, buruknya distribusi 

kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya 

ketimpangan ekonomi. Kesejahteran rakyat  akan terwujud, karena politik 

Ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat 

bisa terpenuhi. Pemeintah daerah mesti menjamin pemenuhan kebutuhan 

pokok (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan keamanan). 

Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan 

keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. 

Jika tidak mencukupi, diambilkan dari harta zakat yang didapat dari kaum 

muslimin atau masyarakat lainnya, sebagaimana firman Allah SWT : 

 َوآِت َذا اْلقُْربَٰى َحقَّھُ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوَال تُبَذِّْر تَْبِذیًرا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros”(Q.S Al-Isra: 26)20 

   Berdasarkan ayat tersebut  dapat diketahui bahwa Allah SWT 

mewajibkan zakat bagi umat islam untuk mensejahterakan dirinya, karena 

Allah menjamin orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 

                                                             
20Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. 

Gema Risalah Press), h.542 



 

 

tidak akan pernah mengalami kesusahan. Selain untuk mensejahterakan 

dirinya zakat berfungsi sebagai jaminan sosial bagi kelompok yang sangat 

membutuhkan bantuan materi. Maknanya, zakat merupakan ibadah yang 

mempunyai peran strategis dalam konteks ekonomi keumatan yang akan 

memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak. 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa ajaran Islam menuntun kepada 

manusia untuk  menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk 

pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak 

adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang 

miskin semakin miskin.21 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

PDRB, Tenaga kerja dan  Upah minimum Provinsi terhadap kesenjangan 

ekonomi, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Faktor 

Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Regional 

(UMR) Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung”. 

D. Batasan Masalah  

Agar Penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka 

penulis membatasi penelitian pada pengaruh ketiga variabel independen 

                                                             
21Anita Rahmawati, “Membangun sistem distribusi perspektif ekonomi islam”, Jurnal 

Ekonomi Islam, STAIN Kudus, (Kudus) , h. 2 
 



 

 

terhadap variabel dependen dan dianalisis dalam Perspektif Ekonomi 

Islam.  

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan 

ekonomi di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana Pengaruh Tenaga Kerja terhadap kesenjangan ekonomi di 

Provinsi Lampung? 

3. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap kesenjangan 

ekonomi di Provinsi Lampung? 

4. Bagaimana Konsep Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah 

Minimum Regional terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam 

pandangan Ekonomi Islam ? 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap kesenjangan 

ekonomi di Provinsi Lampung 

c. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung 

d. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesenjangan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam. 

 



 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis, Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi 

ketimpangan ekonomi di Provinsi Lampung. Bagi akademisi, 

memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai factor apakah 

yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi 

Lampung. 

b. Secara Praktis, Bagi pemerintah/instansi terkait, sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka memperbaiki ketidakmerataan ditribusi 

pendapatan yang telah ada di Provinsi Lampung. Bagi Masyarakat, 

agar dapat memperoleh informasi tentang ketidakmerataannya 

distribusi pendapatan dan pengaruhnya terhadap kesenjangan ekonomi 

di Provinsi Lampung. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi  

Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian 

secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan 

tingkat  pendapatan dann output nasional yang semakin lama semakin 

besar.22 

Harrod-Domar mempertahankan pendapat para ahli ekonomi 

terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memperhatikan fungsi 

dari pembentukan modal dan tingkat pengeluaran masyarakat. Menurut 

Harrod –domar pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan 

ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi tetapi oleh 

kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas 

memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah, dan 

pertumbuhan ekonomi tercapai, apabila pengeluaran masyarakat 

bertambah. Analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan panjang 

kemampuan masyarakat yang bertambah dari masa ke masa.23 

                                                             
22Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta: 

BPFE, 1999), h. 123 
23Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M. Ec., Teori-teori pembangunan ekonomi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 62-63 



 

 

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 

pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu 

kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. 

Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan 

dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-

faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga 

kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan 

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain 

ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut 

juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan 

yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.24 

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan 

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto 

(PDB). Mankiw berkata bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai 

pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian 

selama kurun waktu tertentu. Dalam konsep regional Produk Domestik 

Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro 

suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan 

perekonomian daerah. Menurut Saggaf dengan menghitung Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) secara teliti dan akurat baik atas dasar 

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa 

                                                             
24Devi Retnosari, Op cit, h. 11  



 

 

kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang 

memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan 

produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada.25 

2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harrod-

Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, 

bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan 

ekonomi. Ketiganya adalah: 

a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia. Akumulasi modal akan berhasil apabila 

sebagian pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk 

memperbesar output dan penghasilan dikemudian hari.  

b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja.Pada akhirnya membedakan 

lapangan kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan 

kerja yang lebih banyak. 

c) Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara yang baru, yang telah 

diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.26  

                                                             
25 Rahardjo Adisasmita,  pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan (Yogyakarta, 

graha ilmu, 2014), h.91 
26Asti Oktari, “Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, 
Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 23-24 



 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi secara umum, antara lain: 

a. Sumber daya alam 

b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Sistem sosial 

e. Pasar27 

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesenjangan Ekonomi 

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketidakmerataan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh simon 

Kuznets. Hipotesis Kuznets melahirkan sebuah wacana baru bahwa 

pembangunan disuatu negara ada batas-batas tertentu ternyata dapat 

memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya.28 

Analisis Kuznet ini menggunakan pendekatan Test cross-section 

country dimana analisis ini dilakukan dibanyak negara pada satu titik 

tertentu, bukan membahas satu negara dalam kurun waktu yang panjang.29  

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan 

kesenjangan, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam 

jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap 

awal pembangunan tingkat ketimpangan akan semakin besar sampai pada 

tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin 

                                                             
27Ibid, h. 24  
28Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, edisi kelima, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), h. 292 
29Ibid, h. 293 



 

 

menurun.30 Namun disisi lain, dengan menggunakan data makro sejumlah 

negara, ada beberapa studi empiris yang menguji hipotesis Kuznet, 

diantaranya adalah Deininger dan Squire. Hasil studi Deininger dan Squire 

tersebut dengan tegas menolak hipotesis Kuznets. Menurut Deininger dan 

Squire, sebenarnya tidak ada relasi yang sistematis antara pertumbuhan 

dan pendapatan dan pola distribusinya. Seharusnya Kuznets tidak 

menggunakan pendekatan Cross Section Analysis karena distribusi 

pendpatan tidak dapat dibandingkan antar negara yang disebabkan adanya 

perbedaan dalam konsep pendapatan, unit populasi dan kondisi domestik 

dari tiap-tiap negara.31 

Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan 

selalu menyebabkan melebarnya jurang ketidakmerataan antara si kaya 

dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan 

kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi 

penguasaan sumber daya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok 

“elit” masyarakat. Sebaliknya non-kepemilikan modal akan berada pada 

jurang kemiskinan.32 

4. Pertumbuhan ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang 

                                                             
30I Komang Oka Artana Yasa, ”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas 

Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”,Vol. 8 No.1, 
(Jurnal Ekonomi Permbangunan, Universitas Udayana), h. 6 

31Lincolin Arsyad, Op cit, h. 293 
32Wildan Arifianto ”Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di 

Indonesia” (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Surabaya), h. 9 



 

 

dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada 

zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk 

pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. 

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik 

dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, 

tanpa dibiayai oleh Baitul mal. 

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana 

Baitul mal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk 

menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam 

pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam. 

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian 

dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan 

Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan 

kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan 

bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia 

mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-

aktifitas ekonomi: 

1. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. 

2. Mensejahterakan keluarga. 

3. Membantu orang lain yang membutuhkan. 



 

 

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

2. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang. 

3.  Menjaga hukum dan ketertiban. 

4.  Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.. 

5. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.33 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor 

produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan 

yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan 

ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang 

terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.34 

B. Konsep Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
                                                             

33 Lalu Muhammad Iswandi, Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi 
Islam, (NTB,  IAI Hamzanwadi Pancor Lotim,2013)  h. 374 -376 

34 Ibid, h. 376 



 

 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.35 

Menurut DR Payaman Siamanjuntak tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.36 

Konsep Tenaga Kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) sebagai penyedia data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari 

berbagai survei di Indonesia. Berdasarkan konsep tersebut klasifikasi 

tenaga kerja adalah sebagai berikut : 

1. Usia Kerja adalah penduduk yang menggunakan batas bawah usia 

kerja 15 tahun dan tanpa batas atas usia kerja.  

2. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 

tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, 

maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan 

3. Bekerja adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang 

dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan 

atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus 

selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang 

sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu 
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yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan 

sejenisnya.  

4. Bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak termasuk 

angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus 

riumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.  

5. Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau 

mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena mersa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 

mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan 

pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Pengangguran dengan 

konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka.37 

 

2. Hubungan Tenaga Kerja dengan Kesenjangan Ekonomi 

Karl Mark menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, akan 

terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja. Kenaikan permintaan 

tenaga kerja ini akan diikuti oleh naiknya tingkat upah selanjutnya 

berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja 

sehingga pada akhirnya terjadi penurunan kembali terhadap permintaan 

tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan kesenjangan 

pendapatan.38 

Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian, 

saat perekonomian dalam kondisi baik maka permintaan tenaga kerja akan 
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lebih tinggi sedangkan pada saat perekonomian lesu maka permintaan 

akan tenaga kerja juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga 

kerja tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah dan kesenjangan 

berkurang, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka 

tingkat pengangguran akan tinggi dan kesenjangan semakin tidak merata.39  

Pada perekonomian yang modern, terdapat kendala yang dihadapi 

berupa gangguan yang terjadi baik disisi permintaan maupun penawaran. 

Upah dan kesempatan kerja yang selalu berubah merupakan respons dari 

perubahan yang terjadi dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Ketika pasar 

kerja bereaksi terhadap gangguan yang terjadi, upah dan kesempatan kerja 

akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan yang baru.  

Secara umum faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja ialah jumlah 

penduduk, stuktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, 

kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk 

yang bersekolah dan kondisi perekonomian.40 

3. Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut imam syaibani kerja merupakan usaha untuk 

mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja 

sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia 

bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertaggungjawab 
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untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan 

allah untuk menutupi kebutuhan manusia.41 

Islam mendorong umatya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 

mampu, lebih dari itu allah akan memberikan balasan yang setimpal yang 

sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nahl 

(16) ayat 97 :42 

 

                            

                     

 

Artinya: “Barang siapa 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.” 

Menurut Hasan, tenaga kerja dalam islam adalah tenaga kerja 

yang dimiliki nilai positif yaitu Bekerja keras dengan ikhlas dan 

mencintai pekerjaanya, Hidup tertib dan penuh disiplin, Menjalin 

ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, Berlaku jujur, Pandai 

bersyukur, Memuliakan mitra, Memaksimalkan ikhtiar dan doa, 

mampu mengembangkan potensi diri, menepati janji, taat beribadah, 

istiqomah menghindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, bersahabat 
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dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola 

hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri.43 

C. Upah Minimum Regional 

1. Pengertian Upah 

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) 

atas jasanya dalam proses produksi.44 Upah merupakan balas jasa atau 

penghargaan atas prestasi kerja dan harus dapat memenuhi kebutuhan 

hidup bersama keluarga secara layak sehingga dapat memusatkan tugas 

yang dipercayakan kepadanya.45 

Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-

jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada 

pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara 

pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak 

tetap46. 

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan 

hidup bagi para pekerja. Undang Undang Repubik Indonesia No. 13/2003 
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Alfabeta,2011),h.46 
44FORDEBI, Ekonomi dan bisnis Islam, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 237 
45Ratri Heningtyas Utami, Pengaruh Tenaga kerja, Upah Minimum Regional (UMR), 
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Sepur, (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, 2013),h. 24  

46Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo,2013),h.350   



 

 

tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan 

pada standar kebutuhan hidup layak (KHL).47 

Menurut Sumarsono, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) 

menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu 

tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) 

mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi 

yang lebih.48 

 

2. Jenis- jenis upah  

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap 

sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan 

produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja 

dapat dibedakan dua macam yaitu: 

a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam 

bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. 

b. Upah Riil yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh 

para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang 
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diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasayang bisa 

didapatkan dari pertukaran tersebut.49 

3. Hubungan Upah Minimum Regional dengan Ketimpangan 

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan 

meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah 

minimum menyebabkan non-pasar berperan menentukan batas minimum 

upah di pasar tenaga kerja yang meningkatkan harga tenaga kerja.  

Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan 

pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja akan menjadi 

pengangguran.50  

Penetapan upah minimum sering menjadi masalah antara 

pengusaha dan pekerja. Di satu sisi penetapan upah minimum yang terlalu 

tinggi, tentunya akan memberatkan pengusaha. Selain itu pengusaha akan 

berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja 

dipilih yang benar-benar produktif dan efisien. Sebagai akibatnya UMR 

akan mengakibatkan pengangguran dan hanya melindungi mereka yang 

sudah bekerja. Upah minimum juga merupakan sumber perdebatan politik 

pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana 

meningkatkan pendapatan. Sebaliknya para penentang upah minimum 

yang lebih tinggi mengklaim bahwa itu bukan cara yang terbaik.  
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Kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran. 

Semakin banyak penduduk yang menganggur maka semakin besar angka 

ketimpangan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya.51 

Cun dan Khor (2010) menemukan bahwa perubahan dalam 

undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan 

memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara 

bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia.52 

Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah 

minimum mengurangi ketimpangan. Upah minimum meredistribusi 

pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan 

meningkatkan upah pekerja terendah. Dengan demikian, dengan 

menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan 

menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil.53 

4. Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam memiliki ketentuan mengenai pengaturan upah, Rasulullah 

SAW telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya 

terlebih dahulu, selain itu rasulullah SAW menentukan untuk bersikap 

baik kepada pelayannya. Secara umum hak pokok pekerja dalam islam 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
51 Ratri Heningtyas Utami,Op cit, h. 25 
52Sari Nurmalisa Sungkar, Op cit, h. 43 
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a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 

menikmati kehidupan yang layak. 

b. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan melebihi kemampuan fisiknya, 

dan jika suatu waktu dia dipercaya menangani pekerjaan yang sangat 

berat maka ia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal 

yang lebih banyak atau keduanya. 

c. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan 

membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika 

bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah 

dnegan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat). 

d. Pekerja berhak menerima pembayaran pension dalam penentuan upah 

yang layak untuk pembayaran pensiun tersebut.  

e. Pekerja dan anak-anak dari pekerja berhak memperoleh sedekah dari 

majikan. Oleh karena itu, para majikan harus didorong untuk 

megeluarkan sedekahnya tersebut. 

f. Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

g. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan 

apabila mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 

h. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 

efisiensi kerja mereka tidak terganggu. 

i. Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-

barang dan alat-alat selama waktu bekerja. 



 

 

Dalam menetapkan upah pekerja harus menerima upah secara adil 

dan layak Tingkat upah disuatu negara harus memenuhi minimum 

kebutuhan hidup layak. Dalam perjanjian tentang upah kedua pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, 

sehingga tidak  terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak 

merugikan kepentingan sendiri. Dalam padangan islam, terdapat prinsip 

pemerataan setiap mahluk sehingga seorang majikan tidak dibenarkan 

bertindak secara pantas terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan 

hak sepenuhnya dari bagian mereka, sebagaimana firman Allah SWT : 

                              

                  

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-

Baqarah: 279) 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap pekerjaan manusia akan 

diberi balasan didunia dan akhirat. Setiap umatnya akan mendapat imbalan 

dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. 

Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya 

sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut hal ini dapt dianggap 

sebagai ketidakadilan dan penganiayaan.  



 

 

Tingkatan upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui 

negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha dan negara. Dalam 

penentuan keputusan besaran upah, maka kepentingan upah pekerja dan 

majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu 

tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah 

agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi 

agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari 

proses produksi, maka negara wajib menetapkan tingkat upah minimum 

terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari 

pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam 

keadaan apapun pekerja tidak akan jatuh dan harus sewaktu-waktu dapat 

ditinjau kembali untuk dilakukan hidup  penyesuaian terhadap tingkat 

harga dan biaya hidup nyata sehari-hari.  

Jika suatu waktu upah jatuh dibawah tingkat upah minimum atau 

upah berada diatas tingakt upah maksimum, maka negara wajib dan 

mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dalam penentuan upah 

ini.54 

D. Kesenjangan Ekonomi 

1. Definisi Kesenjangan/Ketimpangan ekonomi 

Menurut Mudrajad kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar 

hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah 

yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). 
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Perbedaan inilah yang  menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai 

wilayah dan daerah berbeda beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang 

kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.55 

Menurut Hipotesa Neo- klasik, pada permulaan proses 

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah 

cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut 

mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus 

berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan 

antar wilayah tersebut akan menurun.56 

Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh 

Jeffrey G. Williamson yang menganalisa ditribusi pendapatan dan 

pertumbuhan ekonomi pada tinggkat regional pada suatu negara, ternyata 

dijumpai dalam suatu negara terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi 

yang selalau diikuti sekelompok wilayah berpendpatan menengah dan 

rendah. Bila perbedaan antara yang berpendapatan perkapita tinggi dan 

yang rendah sangat besar maka terjadi ketimpangan pendapatan yang 

tinggi. Dalam tahapan awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

namapak lebih merata diantara wilayah-wilayah, tetapi dalam tahap lebih 

lanjut, pertumbuhan ekonomi antar wilayah menampakkan perbedaan 
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yang semakin bertambah besar, yang berarti disparitas antar wilayah 

bertamabah besar.57   

2. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah 

Hasil studi Kuncoro  menyimpulkan adanya perbedaan 

pertumbuhan ekonomi antar daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah 

perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: 

prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan 

telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil, 

disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan 

dari pemerintah pusat kepada daerah. Adanya perbedaan tingkat 

pembangunan di berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara akan 

menyebabkan tingkat kesenjangan antar daerah yang maju dengan daerah 

yang belum berkembang yang mana bila hal ini terus dibiarkan maka akan 

menyebabkan tingkat kesenjangan yang akan semakin meluas. Tentunya 

juga akan menyebabkan pula tingkat kesejahteraan penduduknya secara 

umum akan timpang hal ini disebabkan perbedaan tingkat PDRB per 

kapita yang dimiliki masing-masing wilayah tidak sama. 

 
Menurut teori Neo Klasik ketimpangan ekonomi antar wilayah 

tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena 

daerah-daerah tertinggal akan dengan sendirinya memusat (konvergen) 

dengan daerah yang lebih maju. Para ekonom Neo Klasik seperti Solow, 

                                                             
57Op cit, Prof. Dr. Rahardjo adisasmita M. Ec. Dev, h. 76 



 

 

Suan  dan Meade mengajukan model dengan menggunakan beberapa 

asumsi  sebagai berikut (1) Full employment; (2) Persaingan sempurna; (3) 

Komoditi Homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) Penambahan faktor 

produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh 

antar wilayah (Constant return to scale); (6) Supply tenaga kerja tetap; (7) 

Tingkat teknologi tetap. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah 

merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga 

akan terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya 

rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi, sementara modal bergerak 

sebaliknya.58 

3. Indikator Kesenjangan Ekonomi 

a. Indeks Gini 

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini 

ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara 

jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu 

dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran 

pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai 

dengan 1.  

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah : 59 

 
                                                             

58Rizka Mardela Okta Putri “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung”, (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas 
Lampung, 2016), h. 20-24 

59Linggar dewangga Putra, op cit, h. 9 



 

 

Keterangan :  

GR   = Gini Ratio  

Pi   = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i  

Fi   = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i  

Fi-1   = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas 

ke-i  

Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya 

ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu 

menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Kriteria ketimpangan 

pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut: 

a. Lebih dari 0,5 ketimpangan pemerataan berat 

b. Antara 0,35-0,499 ketimpangan pemerataan sedang 

c. Kurang dari 0,35 ketimpangan pemerataan ringan 

4. Kesenjangan Ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam 

Islam sebagai system hidup (way of life) dan merupakan agama 

yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait 

dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju 

pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakanpendekatan 

filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu 

ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Mustafa E 

Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian 

dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah 

memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di 



 

 

dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan 

perekonomian di negara-negara Islam. 

Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap 

warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan 

tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. 

Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa 

saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak. Al-

Qur’an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya 

untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, 

wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.  

Ada tiga instrumen dalam mengurangi perbedaan kekayaan 

masyarakat, yaitu : 

1. Parameter Positif atau wajib (Positive Measure) yang terdiri atas zakat 

dan faraid (waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal 

kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang kurang 

mampu.  

2. Parameter Sukarela (Voluntary Maesure) yang terdiri dari infaq, 

sedekah dan wakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih 

terdistribusinya aset dan kekayaan di masyarakat sehingga Voluntary 

Maesure bisa menjadi alternatif pendanaan pembangunan daerah.  

3. Parameter Larangan (Prohibitive Maesure) yang terdiri dari larangan 

riba dan kezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini 

adalah paraktik-praktik kezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan 



 

 

penimbunan. Instrumen ini dapat menyebabkan distorsi dan 

ketidakseimbangan pasar, sehingga membahayakan stabilitas 

perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan akan menunjukkan 

konsentrasi pada golongan tertentu dan menciptakan jurang 

kesenjangan yang semakin dalam dan melebar.60 

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan 

kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. 

Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi 

kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, 

banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia 

menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan 

kekurangan, seperti dalam Firman Allah SWT: 

 

               

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(QS. 

Ad-Dzariat: 19). 

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan 

orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. 

Allah SWT berfirman: 

                                                             
60Dr. Irfan Syauqi, Ekonomi pembangunan syariah,(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 46  



 

 

                          

                              

                             

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-
kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-
Hasyr: 7) 

 
Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi 

kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya 

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.61 Isu-isu ketimpangan 

pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap 

distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap 

distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributive serta 

mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. 

Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal penditribusian harus 

didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.  

                                                             
61Marabona Munthe, M.E. Sy, Konsep distribusi Dalam Islam, Vol. 2 no. 1, (jurnal 

ekonomi syariah, STEI Iqra Annisa Pekanbaru, 2014), h. 71-79  



 

 

Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai 

tauhid dan keadilan. tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan 

unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu 

dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan 

dalam  Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 agar 

harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi 

diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, 

penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan 

langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran 

kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan 

masyarakatpun terpenuhi.62 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 

menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-

hasil penelitian terdahulu menyangkut Kesenjangan Ekonomi. Ini disadari 

untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu 

yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian 

ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan rencana penelitian ini : 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Satria Rahardianyah pada 

tahun 2015 yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan 

pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013”. Penelitian 

ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu tenaga kerja, pengangguran, dan 

penduduk miskin di DKI Jakarta dan satu variabel dipenden yaitu 

ketimpangan pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif secara statistik terhadap 

ketimpangan ekonomi, variabel pengangguran dan penduduk miskin berpengaruh 

positif terhadap ketimpangan ekonomi yang berarti semakin meningkat 

pengangguran dan kemiskinan akan meningkatkan ketimpangan pembangunan 

ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.63 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lina Maulina Syarifudin pada tahun 

2015 yang berjudul “Identifikasi Sektor Basis dan Ketimpangan Pendapatan 

antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2009-2013”. Yang menggunakan 

satu variabel bebas sektor basis terhadap variabel terikat Ketimpangan 

Pendapatan menujukkan hasil bahwa Hasil analisis adalah sektor basis 

memberikan kontribusi yang baik di Provinsi Lampung sedangkan 

ketimpangan yang terjadi tergolong tinggi.64 

Penelitian selanjutnyan dilakukan oleh Muhammad Nasir pada tahun 

2015 yang berjudul “Analisis Pertumbuhan ekonomi dan pembagian 

ketimpangan Pendapatan di Kota Metro pada tahun 2004-2011”. Penelitian ini 

                                                             
63Rangga Satria Rahardiansyah, Opcit, h. 84 
64Lina Maulina Syarifudin, “Identifikasi Sektor Basis dan Ketimpangan Pendapatan 

antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2009-2013”, Skripsi Ekonomi Pembangunan, 
(Universitas Lampung, Lampung, 2015), h. 53 



 

 

menggunakan satu variabel independen Pertumbuhan ekonomi dan variabel 

dependen adalah ketimpangan pendapatan. Hasil perhitungan koefisien 

korelasi berpengaruh positif karena, meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

belum memperbaiki ketimpangan pendapatan.65 

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Ryan Pranata Yudha pada tahun 

2013 yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum, dan tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan 

di Indonesia tahun 2009-2011”. Dengan menggunakan tiga variabel 

independen  Pertumbuhan ekonomi, Upah minimum dan tingkat 

pengangguran dan satu variabel dependen penduduk miskin di Kabupaten 

brebes menunjukkan hasil uji Variabel pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

mempengaruhi kemiskinan dan variabel upah minimum dan inflasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.66 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wildan Arifianto dan Imam 

Setiono dengan judul jurnal “Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap 

distribusi pendapatan di Indonesia”. Variabel bebas adalah pertumbuhan 

ekonomi dan variabel terikat adalah distribusi pendapatan. Hail uji analisis 

                                                             
65Muhammad Nasir, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan 

tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011”, 
Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Lampung, Lampung, 2013), h. 51 
 

66Okta Ryan Pranata Yudha, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 
Minimum, dan tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 
2009-2011”, Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Negeri Semarang, , Semarang, 2013), 
h. 72 



 

 

data didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.67 

Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, dan 

Hasdi Aimon dengan jurnal yang berjudul  “Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Pendapatan di 

Indonesia.”. Dengan menggunakan empat variabel bebas pertumbuhan 

ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan variabel terikat adalah ketimpangsn pendapatan 

menujukkan hasil uji Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga 

kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia 

secara signifikan.68 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Komang Oka Artana Yasa dan 

Sudarsana Arka dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Provinsi Bali.”. Dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dan variabel terikat 

Kesejahteraan Masyarakat. Hasil analisis Disparitas pendapatan antar daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

                                                             
67Wildan Arifianto, Opcit, h. 14 
68 Yosi Eka Putri dkk, berjudul  “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. (Jurnal Ekonomi), h. 16 



 

 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat.69 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Retnosari pada tahun 2006 yang 

berjudul “Analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.” Dengan menggunakan variabel bebas 

yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan variabel terikat pertumbuhan 

ekonomi dengan hasil uji menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan penduduk Jawa Barat mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan koefisien positif.70 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Heningtyas Utami pada tahun 

2013 dengan judul “Pengaruh Tenaga kerja, Upah Minimum Regional 

(UMR), pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedung Sepur”. 

Dengan menggunakan 3 variabel independen  Tenaga kerja, Upah Minimum 

Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satu variabel dependen 

PDRB perkapita. Hasil penelitian menujukkan variabel Tenaga Kerja 

berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

perkapita sedangkan variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan 

                                                             
69 I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”, Vol. 
8 No.1, (Jurnal Ekonomi Kuantitatif  Terapan,  2015), h. 70 

70Devi Retnosari pada tahun 2006 yang berjudul “Analisis pengaruh ketimpangan 
distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.”, (Skripsi Ilmu Ekonomi, 
Institut Pertanian Bogor, 2006), h. 51 



 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.71 

Penelitian yang dilakukakn oleh Ma’mun Musfidar pada tahun 2012 

yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan Distribusi 

pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010” dengan menggunakan tiga 

variabel bebas yaitu Populasi, UMR dan kontribusi sektor industri dan 

variabel terikat adalah Ketimpangan distribusi pendapatan menujukkan Hasil 

Penelitian Populasi penduduk di Sulawesi  tahun dan Kontribusi sektor 

industri memberikan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan dan UMR memberikan pengaruh langsung 

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.72 

F. Kerangka Pikir 

   Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kesenjangan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan bagian terpenting dalam membaca perekonomian suatu negara. 

Pertumbuhan ekonomi yang baik memungkinkan kesenjangan ekonomi 

menurun..  

                                                             
71Ratri Heningtyas Utami, “Pengaruh Tenaga kerja, Upah Minimum Regional (UMR), 

pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita 
Kabupaten/Kota di Kawasan Kedung Sepur”, Skripsi Ekonomi Pembangunan, (Universitas Negeri 
Semarang, Semarang, 2013), h. 63 

72Ma’mun Musfidar, “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan Distribusi 
pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010”, Skripsi Ekonomi, (Universitas Hasanudin, 
Makassar, 2012), h. 58 



 

 

   Selain pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan upah minimum juga akan 

berpengaruh terhadap ketimpangan, apabila jumlah tenaga kerja dalam 

keadaan full employment sedangkan upah yang diterimanya kecil maka para 

tenaga kerja kurang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sedangkan apabila 

jumlah tenaga kerja dalam keadaan unemployment dan upah para tenaga kerja 

tinggi maka tingkat pengangguran semakin tinggi.  

   Dengan demikian faktor-faktor yang dapat meningkatkan permintaan 

tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi atau orang yang bekerja tergantung 

dari besarnya permintaan dari masyarakat dimana permintaan tersebut 

dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan jugab tingkat upah. 

   Berdasarkan  kajian teori yang telah dijelaskan, maka disusun suatu kerangka 

pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.73 Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk pertanyaan. 

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu menggambarkan 

keadaan kesenjangan yang kecil. Kesenjangan bisa saja terjadi dengan 

berbagai faktor-faktor yang lain walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat. 

Besarnya jumlah tenaga kerja dalam suatu sektor, menggambarkan optimalnya 

penyerapan tenaga kerja dalam suatu sektor tersebut.  Semakin besar tenaga 

kerja yang diminta perusahaan akan mengurangi jumlah pengangguran. Upah 

yang sesuai juga dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian 

suatu daerah sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di suatu 

daerah tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang sudah 

dijelaskan, maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap 

dipenden sebagai berikut :  

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui 

perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih 

merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang 

digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 
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Alfabeta,2014),h 99 



 

 

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan 

kesenjangan, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam 

jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap 

awal pembangunan tingkat ketimpangan akan semakin besar sampai pada 

tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin 

menurun 

Hal ini serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Nasir (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pertumbuhan ekonomi dan pembagian ketimpangan Pendapatan di Kota 

Metro pada tahun 2004-2011”, bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

memberikan hasil perhitungan koefisien korelasi antara laju pertumbuhan 

ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kota Metro tahun 2004 - 2011 

terjadi hubungan linear yang besar antara ketimpangan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Sementara tanda negatif artinya hubungan yang 

terjadi bersifat negatif atau semakin besar ketimpangan yang terjadi di 

masyarakat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin kecil dan 

hubungannya sangat kuat. 

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap kesenjangan ekonomi dapat disimpulkan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Ho : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan  

terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 



 

 

b. Ha : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap      

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

2. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Kesenjangan Ekonomi 

Menurut Rangga Satria Rahadiansyah (2015) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan 

pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013”, Hasil 

penelitian membuktikan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif 

secara statistik, Koefisien regresi variabel tenaga kerja memberikan tanda 

negatif yang berarti semakin meningkat tenaga kerja akan menurunkan 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.  

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh tenaga kerja terhadap 

kesenjangan ekonomi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Ho : Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

b. Ha : Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

3. Pengaruh UMR terhadap Kesenjangan Ekonomi 

Menurut Ma’mun Musfidar yang melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan Distribusi pendapatan di 

Sulawesi Selatan tahun 2001-2010” bahwa Upah Minimum Regional 

(UMR) Sulawesi Selatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh langsung 

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan 



 

 

berpengaruh secara negatif juga signifikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan implikasi 

bahwa di provinsi Sulawesi Selatan tingkat UMR yang ditetapkan oleh 

pemerintah cukup tinggi karena dapat mengurangi angka ketimpangan 

distribusi pendapatan masayarakat di Sulawesi Selatan.  

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh UMR terhadap 

kesenjangan ekonomi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Ho : UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan 

ekonomi di Provinsi Lampung. 

b. Ha : UMR berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan 

ekonomi di Provinsi Lampung. 

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Regional terhadap 

kesenjangan ekonomi maka dapat disimpulkan hipotesis secara 

keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Ho : Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah 

Minimum Regional tidak  berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung secara simultan. 

b. Ha : Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah 

Minimum Regional  berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung secara simultan. 



 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan 

secara kuantitatif.  Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat 

diartikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi  atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,  analisis data 

bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.74 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field 

Research). yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Penelitian ini menggali data yang bersumber dari instansi yang terkait 

yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung. 

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

reseach). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang 

bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan 
                                                             

74Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi (Bandung : 
Alfabeta, 2014),  h. 11. 



 

 

terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi 

yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upaha Minimum dan juga 

tentang Kesenjangan Ekonomi, dan data dari Dinas yang terkait seperti 

data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Lampung serta data dari  jurnal dan artikel yang 

berkaitan dengan data Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upaha 

Minimum Provinsi Lampung.  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis  yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di 

dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.75 

Karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh dari 

Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upaha Minimum terhadap 

Kesenjangan Ekonomi dan berapa persen mempengaruhinya.   

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang 

penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan/scoring.76 Data-data kuantitatif dalam penelitian ini mengalisis 

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upah Minimum terhadap 

                                                             
75Moh. Prabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis,( Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.10. 
76Sugiyono, Op.Cit,h. 6 



 

 

Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung baik secara simultan maupun 

parsial. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak 

lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan 

pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.77 Data 

sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data 

sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat 

Statistik dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu data total nilai 

PDRB atas harga konstan, Jumlah Tenaga Kerja, total Upah Minimum 

Regional dan Indeks Gini yang tersusun dari tahun 2007-2015 berupa data 

runtut waktu (time series) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-

sumber di luar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, Al-

Qur’an, Al- Hadis dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, Untuk mengumpulkan data dan 

informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, 

mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan 

objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau 
                                                             

77Ibid, h.138 



 

 

data yang mendukung penelitian, seperti total PDRB atas harga konstan 

Provinsi Lampung dari tahun 2007-2015, Jumlah Tenaga Kerja, Indeks Gini 

dan Upah Minimum Regional yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan 

BPS Provinsi Lampung. 

D. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya78. Populasi 

dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu 

pertahun selama Provinsi Lampung berdiri yang telah di publikasikan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan BPS Provinsi Lampung, yang diambil yaitu 

seembilan tahun terakhir dari tahun 2007-2015.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau  kriteria-kriteria tertentu79. Dalam penentuan sampel 

menggunakan purposive sampling  maka ditetapkan oleh peneliti beberapa 

kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data jumlah Tenaga Kerja pada 

tahun 2007-2015 yang telah tersusun dalam bentuk laporan di Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung serta  data PDRB, Upah Minimum Regional yang 

diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung . 

                                                             
78Ibid, h.119 
79Ibid, h.126 



 

 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian80. Dalam hal ini penulis 

menggunakan sampel sembilan tahun terakhir yaitu tahun 2007-2015.  

E. Definisi Variabel Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.  

1. Variabel Terikat (variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Indeks Gini (Gini 

Ratio).  Data Indeks Gini (Gini Ratio) yang akan diteliti adalah data 

ketimpangan ekonomi Provinsi Lampung yang  diperoleh dari satu 

data Indonesia yang bekerjasama dengan BPS Nasional diambil dari 

tahun 2007-2015. 

2. Variabel Bebas (Variabel  independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel devenden (terikat). 

Variabel indevenden dalam penelitian ini adalah data PDRB atas harga 

konstan, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional yang 

diperoleh dari BPS dan Disnaker Provinsi Lampung. 

                                                             
80Ibid, h. 120 



 

 

Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Rasio. Dimana Skala Rasio merupakan skala interval dan 

memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah.  Data 

yang dihasilkan dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada 

pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai.  

Tabel 3.1 

Daftar Variabel Penelitian 

Variabel Ukuran Sumber/ 
Referensi 

Skala 
Pengukuran 
Variabel 

PDRB (X1) Total Produk 

Domestik Regional 

bruto (PDRB) Atas 

Dasar Harga 

Konstan  2000 

Badan Pusat 

Statistik  

Rasio 
(Rp) 

Tenaga Kerja (X2) Total Angkatan 

Kerja   

Dinas Tenaga 

Kerja 

Rasio (nominal) 

Upah Minimum 

Regional (X3) 

Total Upah 

Minimum Regional 

Badan Pusat 

Statistik 

Rasio 
(Rp) 

Kesenjangan 

Ekonomi (Y) 

Indeks Gini (Gini 

Ratio) 

Badan Pusat 

Statistik 

Rasio 
(%) 

 

 

 



 

 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis  Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari 

fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-

fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat khusus81. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat 

diinterpresentasikan dan mudah dipahami adalah: 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian 

menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah 

mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut.  

Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis 

daskriptif ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh nilai PDRB, 

Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Regional terhadap Kesenjangan 

Ekonomi. 

 

                                                             
81 Sutrisno Hadi, Metode Reseach( Yogyakarta: ANDI,2002),h.42.  



 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk 

mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji 

asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti 

menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel 

atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memeperoleh 

model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-

asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati 

empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan 

lulus uji asumsi. 

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan 

sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-

model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kolmogrovsmirnov untuk mengetahui 

normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji kolmogrovsmirnov 

adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data 

normal baku. 

 



 

 

1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.82 

b. Uji Multikolinearitas 
 

Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model 

apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna 

antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan 

pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap 

variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar 

variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling 

berkorelasi.  

Untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan 

rumus sebagai berikut:83 

 

 dan   

Keterangan: 

VIF : Variance Inflation Factor 

R2 : R-Square 

                                                             
82 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian , (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-
56 
83Agung Abdul Rasul, Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 
2010), h. 134 
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di mana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno variabel dikatakan 

tidak mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance 

lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.84 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya).  Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi dalam suatu 

penelitian.  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda 

antar observasi satu ke observasi lain.Uji heteroskedastisitas 

ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. 

Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.85 

 

 

                                                             
84Ibid,h. 134 
85 Agung Abdul Rasul,Ibid. h. 136 



 

 

3. Regresi Linear Berganda 

Untuk alat uji Hipotesis  peneliti menggunakan analisis 

regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel 

kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan 

sebuah variabel terikat (Y).86 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e………………………………….(1) 

Keterangan :  

Y   = Variabel Terikat,yaitu variabel peningkatan Kesenjangan 

    Ekonomi di Provinsi Lampung 

       X1   = Variabel PDRB 

      X2   = Variabel Angkatan Kerja 

     X3   = Variabel Upah Minimum Provinsi 

    b1,2,3  = Koefisien Regresi 

      a   = Konstanta 

      e   = Error 

 

 

 

 

                                                             
86Usman Husaini dan Setiadi, Pengantar Statistika,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2003), 

h.241.  



 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

idependen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari 

suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. 

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang 

didapatkan dari hasil pengolahan uji berikut: 

1) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

2) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

5. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari 

masing-masing variabel independen yang terdiri atas PDRB atas 

Harga Konstan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Upah Minimum Provinsi 

terhadap Kesenjangan ekonomi yang merupakan variabel 

dependennya.Uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara 

signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengambilan 

keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai 

probabilitas yang didapatkan dari hasil dengan kriteria uji : 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 87 

  

                                                             
87Ibid, h. 51 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian  

1. Gambaran umum Provinsi Lampung 

Daerah provinsi Lampung meliputi areal dataran 35.288,35 Km2 

termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung 

tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh : 

a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, disebalah utara 

b. Selat Sunda, di sebelah selatan 

c. Laut Jawa, disebelah Timur 

d. Samudera Indonesia, disebelah barat 

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang 

merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung 

memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. 

Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan 

nelayan seperti Pasar ikan, Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. 

Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan di laut Jawa terdapat 

pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di 

samping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan 

dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera 

Indonesia dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di 

Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya 



 

 

adalah Raden Intan II, 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju 

Kotabumi dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama 

Astra Ksetra.  

Secara geografis provinsi Lampung terletak pada kedudukan : 

Timur – Barat berada antara  : 103o 40’ – 105o50’ Bujur Timur 

Utara – Selatan berada antara  : 6o45’ – 3o45’ Lintang selatan  

2. Topografi  

Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit 

topografi yaitu sebagai berikut :  

a. Topografis berbukit sampai bergunung  

Lereng-lereng yng curam atau terjal dengan kemiringan 

berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300M di atas permukaan 

laut. Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolam-

tonjolonnya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran 

dan Gunung Rajabasa. Puncak lainnya adalah bukit Pugung, Bukit 

Pesagi, Sekincau yang terdapat dibagian utara.  

b. Daerah topografis berombak samapai bergelombang 

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapat bukit-

bukitsempit, kemiringannya antara 8 % samapai 15 % dan 

ketinggiannya antara 300 M sampai 500 M dari permukaan laut. 

daerah tersebut meliputi daerah Kedaton kota Bandar Lampung, 

Gedong Tataan di Kab. Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau 



 

 

Panggung di Kab. Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di 

wilayah Kab. Lampung Tengah. 

c. Daerah Dataran Alluvial  

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai 

mendekati pantai sebelah timur, yang merupakan bagian hilir dari 

sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang 

Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian didaerah ini berkisar antara 

25 M sampai 75 M dengan kemiringan 0% - 3%.  

d. Daeah dataran Rawa Pasang Surut 

Disepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang 

surut dengan ketinggian ½ M sampai 1 M, pengendapan air 

menurut naiknya pasang air laut. 

e. Daerah River Basin 

Terdapat lima River Basin yang utama di daerah Lampung 

yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River 

Basin Sekampung, River Basin Semangka, River Basin Way 

Mesuji. 

3. Sejarah Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan 

ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3/1964 yang kemudian menjadi 

undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu provinsi Lampung 

merupakan keresidenan yang tergabung dengan provinsi Sumatera Selatan. 



 

 

Kendatipun provinsi lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 

tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari provinsi 

Sumatera Selatan, namun daerah ini  jauh sebelum Indonesia merdeka 

memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna 

kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di 

nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah 

Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. 

Secara administratif provinsi Lampung dibagi dalam 14 

Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, 

Kabupaten Lampung Timur , Kabupaten Lampung Tengah , Kabupaten 

Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang , Kabupaten Pesawaran, 

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.88 

Sejak berdirinya provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini 

telah dijabat oleh 9 Gubernur/ kepala Daerah Tingkat I berturut-turut 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan 

No  Nama Gubernur Tingkat I Periode  

1 Koesno Danu Upoyo 1964 - 1966 

2 Hi. Zaina Abidin PA 1966 - 1972 

3 R. Soetiyoso 1972 - 1978 

                                                             
88 Badan Pusat Satistik, “Provinsi Lampung Dalam Angka”, 2016, h. 1-10 



 

 

4 Yasir Hadibroto 1978 - 1988 

5 Poedjono Pranyoto 1988 -1998 

6 Drs. Oemarsono 1998 - 2002 

7 Hari Sabarno 2002 - 2004 

8 Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH 2004 - 2008 

9 Drs. Syamsura Ryacudu 2008 – 2009 

10 Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH 2009 - 2014 

11 M. Ridho Ficardo, Spi, Msi 2014 - sekarang 
     Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka tahun 2016 

B. Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik 

dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki 

distribusi normal. Jika sig. > 0,05 maka data berdistribusi dengan 

normal, jika sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. 

Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji 

data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogrof-smirnov dalam program SPSS 21. Hasil 

analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari 

persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut: 

 

 



 

 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data diolah tahun 2017 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.2 diatas dengan 

menggunakan metode one sampel komogrov-smirnov menunjukkan 

bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen 

pada jumlah sampel (N) sebesar 9 adalah 0,995.  Dengan demikian, 

data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai 

residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,995 > 0,05 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat 

gangguan atau tidak terhadap data di mana multkolineritas terjadi 

apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian uji 

ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .01374801 

Most Extreme Differences 

Absolute .138 

Positive .138 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z .415 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

 

multikolinieritas. Jika hasil uji mempunyai masalah multikolinearitas 

apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar 

dari 10 maka data tersebut lolos uji multikolinieritas. Adapun hasil dari 

pengolahan data adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Uji multikolinieritas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
  

.966 1.036 

.916 1.091 

.947 1.056 
        Sumber : Data diolah tahun 2017 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing 

variabel independen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas bahwa 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,1 dan tidak ada variabel independen VIF yang lebih dari 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas. 

c. Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

linear ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual  pada 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam 

penelitian maka digunakan Uji Runs Test. Apabila nilai Sig. nya di 

atas 0,05 maka dapat dikatakan lolos uji Autokolerasi, sedangkan 



 

 

apabila di bawah 0,05 maka tidak lolos uji Autokolerasi. Adapun hasil 

dari pengolahan data sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokolerasi 

Runs Test 
 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.00373 

Cases < Test Value 4 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 9 

Number of Runs 7 

Z .763 

Asymp. Sig. (2-tailed) .445 

a. Median 
     Sumber : Data diolah tahun 2017 

Dilihat dari tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) di atas 0,05 yaitu dengan nilai 0,445. Sehingga diperoleh 

kesimpulan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,445 > 0,05 dengan demikian  

tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi tersebut. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual pada suatu periode pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara 

memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-



 

 

titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja,  

penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang  

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran 

titik-titik data tidak berpola. Hasil output  heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
      Sumber : Data diolah tahun 2017 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.6 
Hasil Regresi Linier Berganda 

Sumber : Data diolah tahun 2017 

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang 

parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk 

menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel 

dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium 

atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara 

dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, dan UMR terhadap 

ketimpangan ekonomi periode 2007 – 2015. 

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.197 .512  8.197 .003 

PDRB 2.159 .912 .748 2.886 .001 

AK -.407 1.058 -.988 -.385 .716 

UMP .876 .256 .340 2.576 .000 



 

 

 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Y = 4,197 + 2,159X1-0,407X2+ 0,876X3 + e 

 

Dimana:  a   = konstanta = 4,197 

   X1 = PDRB                                         b1 =   2,159  

   X2 = Angkatan Kerja   b2 = -0,407  

   X3 = UMR      b3 = 0,876 

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai 

konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 

4,197 menunjukkan apabila variabel lain mengalami peningkatan 

1% maka variabel kesenjangan ekonomi mengalami kenaikan 

sebesar 4,197%. 

b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier 

berganda koefisien regresi pada variabel 1 yaitu PDRB bertanda 

positif sebesar 2,159, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1%   

PDRB maka kesenjangan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 

2,159%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti 



 

 

terjadi hubungan positif antara PDRB dan Kesenjangan Ekonomi. 

Jika semakin besar PDRB di Provinsi Lampung maka semakin 

meningkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.  

c. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier 

berganda koefisien regresi pada variabel 2 yaitu angkatan kerja 

bertanda negatif sebesar -0,407, artinya menunjukkan setiap 

penurunan 1% angkatan kerja maka kesenjangan ekonomi 

mengalami kenaikan sebesar 0,407%. Hasil penelitian koefisien 

regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara 

angkatan kerja dan kesenjangan ekonomi. Semakin besar jumlah 

angkata kerja di Provinsi Lampung maka kesenjangan akan 

semakin menurun. Sebaliknya Semakin kecil jumlah angkatan 

kerja di Provinsi Lampung maka kesenjangan akan semakin 

meningkat. 

d. Sedangkan koefisien regresi pada variabel 3 yaitu Upah Minimum 

Regional bertanda Positif  sebesar 0,876, artinya menunjukkan 

setiap kenaikan 1% Upah Minimum Regional maka kesenjangan 

ekonomi mengalami  kenaikan sebesar 0,876%. Hasil penelitian 

koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif 

antara UMR dan Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.  

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 



 

 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1, X2, dan X3) secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Adapun hasil uji F pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Simultan (F) 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.203 3 2.341 55.739 .000b 

Residual .213 5 .042   

Total 7.416 8    

a. Dependent Variable: GINI 

b. Predictors: (Constant), UMP, AK, PDRB 
Sumber : Data diolah tahun 2017 

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) di atas menunjukan 

nilai Sig. 0,000 <  0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

adanya pengaruh yang signifikan kurang lebih sebesar 95% dari 

variabel PDRB, Angkatan Kerja, dan UMR atau menentukan 

pengujian dengan cara lain yaitu dengan menentukan  terlebih dahulu 

Ftabel berdasarkan signifikansi 5% dimana N1 = 3 dan N2 = 6. Dengan 

pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk Fhitung sebesar 

55,739 sedangkan untuk Ftabel sebesar 4,76 artinya Fhitung lebih besar 

dari Ftabel (55,739 > 4,76) maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau 

secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara PDRB, 



 

 

Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

pada PDRB, Angkatan Kerja, dan UMR berpengaruh signifikan 

terhadap kesenjangan ekonomi. Hasil dalam pengujian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.10 di atas. Sebelum menyimpulkan hipotesis 

yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan ttabel 

dengan signifikan 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebasahan 

df = n-k-1 atau 9-3-1 diperoleh hasil ttabel sebesar 2,57058. 

 Dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel 

PDRB menghasilkan nilai thitung sebesar 2,886 artinya thitung  lebih 

besar dari ttabel (2,886 > 2,57058) serta nilai Sig. yang lebih kecil 

dari 0,05 ( 0,001 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung selama 

periode 2007-2015. 

 Selanjutnya untuk variabel angkatan kerja dimana dari hasil uji 

signifikan parametrik individual (uji t) menghasilkan nilai thitung 

sebesar -0,385 artinya thitung lebih kecil dari ttabel (-0,385< 2,57058) 

serta nilai Sig. yang lebih besar dari 0,05 (0,716 > 0,05). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat 



 

 

disimpulkan bahwa variabel angkatan kerja Tidak berpengaruh 

signifikan  terahadap kesenjangan ekonomi selama periode 2007-

2015. 

 Sedangkan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) 

pada variabel Upah Minimum Regional Provinsi Lampung 

menghasilkan nilai thitung sebesar 2,576 artinya thitung  lebih besar 

dari ttabel (2,576 > 2,57058) serta nilai Sig. yang lebih kecil dari 

0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

UMR  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan 

ekonomi selama periode 2007-2015. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Ekonomi di 

Provinsi Lampung Tahun 2007-2015. 

 Indikator Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari 

seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. 

PDRB yang disajikan dengan harga konstan akan bisa menggambarkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Pertumbuhan ekonomi 

sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi 

suatu wilayah. Selain itu pula PDRB memiliki kegunaan dimana melalui 

PDRB maka dapat diukur tingkat kemakmuran masyarakatnya, sebab 



 

 

apabila PDRB itu terus meningkat setiap tahunnya maka pendapatan 

perkapita masyarakat daerah tersebut akan ikut meningkat. 

 Perkembangan PDRB di Provinsi Lampung dapat dikatakan  cukup baik 

meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi setiap tahunnya t dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2015. Sehingga dengan begitu dapat 

mencerminkan pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

Provinsi Lampung yang ikut meningkat pula. Adapun hasil penelitian yang 

telah peneliti lakukan terkait pengaruh PDRB terhadap kesenjangann 

ekonomi  di Provinsi  Lampung pada tahun  2007 sampai 2015. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda 

koefisien regresi pada variabel 1 yaitu PDRB bertanda positif sebesar 

2,159, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1%   PDRB maka 

kesenjangan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 2,159%. Berdasarkan 

uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel 

PDRB menghasilkan nilai thitung sebesar 2,886 artinya thitung  lebih besar 

dari ttabel (2,886 > 2,57058) serta nilai Sig. yang lebih kecil dari 0,05 ( 

0,001 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB memiliki 

pengaruh yang signifikan  terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi 

Lampung selama periode 2007-2015. 

 Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Nurlaili  yang 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial PDRB  berpengaruh 

signifikan terhadap kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa. Jika secara teori 



 

 

yang dianalisis oleh Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara 

pertumbuhan dengan kesenjangan, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi 

positif, namun dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. 

Artinya dalam tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan akan 

semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat 

ketimpangan itu akan semakin menurun.  

 Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Marxist yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang 

ketidakmerataan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya 

akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan 

konsentrasi penguasaan sumber daya dan kapital oleh para penguasa 

modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya non-kepemilikan modal 

akan berada pada jurang kemiskinan. Hal ini serupa dengan keadaan di 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.8 

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2000 dan Kesenjangan 

Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2007-2015 

PDRB LAJU PERTUMBUHAN  GINI 
32.694.890 5.94 0,39 

34.443.152 5.32 0,35 
36.256.295 5.26 0,35 
38.389.899 5.88 0,36 
40.908.800 6.56 0,37 
43.543.210 6.44 0,36 
46.054.990 5.77 0,36 
48.393.170 5.08 0,35 
50.875.540 5.13 0,38 

             Sumber: BPS Provinsi lampung tahun 2016 



 

 

Pada Tabel 4.8 diatas dijelaskan bahwa PDRB atas dasar harga 

konstan tahun 2000 pada tahun 2007 sampai dengan 2015 terus meningkat 

akan tetapi tidak diseimbangkan dengan laju pertumbuhan Provinsi 

Lampung yang berfluktuatif, hal ini disebabkan karena kenaikan total 

PDRB mengalami kenaikan yang sedikit pada setiap tahunnya. Sedangkan 

Gini Ratio yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 0,38% yang masuk dalam kategori ketimpangan 

sedang atau dalam keadaan setengah parah atau semakin meningkat dari 

tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,35%. Untuk 

mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan 

ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

Grafik 1. 
Laju Pertumbuhan dan Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 

2007-2015 
 

 

 Dari grafik diatas dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ekonomi di 

Provinsi Lampung pada tahun 2007 sampai dengan 2015 berfluktuatif, 

sedangkan pada periode 2009 sampai dengan 2015 tingkat 
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ketimpangannya  stabil. Kondisi ini tidak sejalan dengan hipotesis Kuznets 

yang menyatakan pada tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan 

akan semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat 

ketimpangan itu akan semakin menurun.  Dilihat dari kondisi Provinsi 

Lampung dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif bahkan 

pada tahun 2011 laju pertumbuhan mencapai angka yang tertinggi tidak 

menurunkan angka tingkat ketimpangan. Sedangkan pada tahun 2015 laju 

pertumbuhan turun tidak diimbangi dengan penurunan angka ketimpangan 

di Provinsi Lampung.  

Selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Maxist bahwa 

Provinsi Lampung menujukan kenaikan total PDRB setiap tahunnya akan 

tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan laju pertumbuhannya, bisa 

disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung 

berfluktuatif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

pembangunan infrastruktur antar daerah di Provinsi Lampung tidak 

merata, perbedaan kandungan sumber daya alam yang ada di setiap 

Kabupaten di Provinsi Lampung yang berbeda-beda, pengetahuan 

kemajuan teknologi masyarakat tidak merata, perpindahan modal dari 

wilayah yang kurang berkembang ke wilayah yang berkembang akan 

menimbulkan kesenjangan wilayah yang semakin meningkat dan system 

sosial atau kebiasaan masyarakat setiap daerah berbeda-beda. Artinya 

ketimpangan bukan menjadi jaminan terjadi pada tahap awal 

pembangunan saja tetapi proses pembangunan atau perekonomian 



 

 

membaik tidak menjamin ketimpangan akan menurun karena ketimpangan 

bisa disebabkan dalam berbagai faktor-faktor eksternal keadaan daerah itu 

sendiri. 

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi 

Lampung tahun 2007-2015 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait 

pengaruh Angkatan Kerja terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi 

Lampung pada tahun 2007-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan uji 

regresi linier berganda pada variabel angkatan kerja bertanda negatif 

sebesar -0,407, artinya menunjukkan setiap penurunan 1% angkatan kerja 

maka kesenjangan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,407%. 

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikans parametik individual (uji t) pada 

variabel angkatan kerja menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar -0,385 

artinya thitung lebih kecil dari ttabel (-0,385< 2,57058) serta nilai Sig. yang 

lebih besar dari 0,05 (0,716 > 0,05). Dengan demikian dari hasil penelitian 

ini dapat dinyatakan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

angkatan kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rangga Satria Rahardiansyah menujukkan 

bahwa Hasil penelitian membuktikan variabel tenaga kerja berpengaruh 



 

 

negatif secara statistik, Koefisien regresi variabel tenaga kerja memberikan 

tanda negatif yang berarti semakin meningkat tenaga kerja akan menurunkan 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.  

Hal ini sejalan dengan teori Karl Mark menyatakan bahwa pada 

tahap awal pembangunan, akan terjadinya peningkatan permintaan tenaga 

kerja. Kenaikan permintaan tenaga kerja ini akan diikuti oleh naiknya 

tingkat upah selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital 

terhadap tenaga kerja sehingga pada akhirnya terjadi penurunan kembali 

terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah 

pengangguran dan kesenjangan pendapatan.  

Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian, 

saat perekonomian dalam kondisi baik maka permintaan tenaga kerja akan 

lebih tinggi sedangkan pada saat perekonomian lesu maka permintaan 

akan tenaga kerja juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga 

kerja tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah dan kesenjangan 

berkurang, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka 

tingkat pengangguran akan tinggi dan kesenjangan semakin tidak merata. 

Jika melihat kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung bahwa penelitian 

ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Karl Mark dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 

 



 

 

Tabel 4.9 
Keadaan tenaga kerja di Provinsi Lampung tahun 2007-2015 

Tahun Penduduk Usia Kerja 
Angkatan 

Kerja Pengangguran 
2007 7.289.767 5.101.440 3.550.483 269.127 
2008 7.391.128 5.248.338 3.568.770 255.167 
2009 7.500.674 5.351.935 3.627.155 240.110 
2010 7.608.405 5.367.848 3.703.346 241.051 
2011 7.691.007 5.426.127 3.761.621 214.591 
2012 7.767.312 5.608.760 3.822.415 198.844 
2013 7.932.132 5.667.512 3.886.115 260.790 
2014 8.026.191 5.759.171 3.857.936 184.778 
2015 8.117.268 5.841.965 3.832.108 196.850 

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2016 

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. 

Perkembangan jumlah penduduk tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi perkembangan penduduk usia kerja, angkatan kerja dan 

pengangguran di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan 

setiap tahunnya dan bersifat fluktuatif. Berfluktuatifnya angkatan ini 

menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta tidak 

profesionalnya pengrekrutan para angkatan kerja untuk mendapatkan 

pekerjaan sehingga pengangguranpun  ikut berfluktuatif. 

Adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat 

akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya. Maka keadaan angkatan kerja Provinsi Lampung 



 

 

dapat disimpulkan sejalan dengan teori Karl Mark bahwa kenaikan kapital 

suatu perusahaan atau investor akan mempertahankan tenaga kerja yang 

ada karena untuk membayar upah tenaga kerja yang tinggi dan menambah 

biaya produksi, akhirnya permintaan tenaga kerja akan menurun sehingga 

angkatan kerja atau para pencari kerja tidak mendapatkan kesempatan 

untuk bekerja disuatu perusahaan yang akan berakibat pada kenaikan 

jumlah pengangguran dan meningkatkan kesenjangan ekonomi di Provinsi 

Lampung. 

3. Hubungan Upah Minimum Regional terhadap Kesenjangan Ekonomi 

di Provinsi Lampung tahun 2007-2015.  

Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah 

kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman 

terhadap pekerja atau buruh agar tidak diekspolitasi bekerja dan mendapat 

upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.  

Pada penelitian ini variabel UMR mempunyai keofisien regresi 

berganda bernilai positif yaitu sebesar 0,876 artinya menunjukkan setiap 

kenaikan 1% UMR maka kesenjangan ekonomi mengalami kenaikan 

sebesar 0,876%. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametik 

individual (uji t) pada variabel UMR juga menunjukkan bahwa nilai  thitung 

sebesar 2,576 artinya thitung  lebih besar dari ttabel (2,576 > 2,57058) serta 

nilai Sig. yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dari hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat 



 

 

disimpulkan bahwa UMR  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kesenjangan ekonomi selama periode 2007-2015. Jumlah upah Minimum 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Upah Minimum Regional Provinsi Lampung tahun 2007-2015 

 
Tahun UMR % Kenaikan 
2007 555.000 8,82 
2008 617.000 11,17 
2009 691.000 0,32 
2010 767.500 23,99 
2011 855.000 11,40 
2012 975.000 14,03 
2013 1.150.000 17,95 
2014 1.399.037 21,65 
2015 1.581.000 13,01 

    Sumber: Bps Provinsi Lampung tahun 2016 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, Jumlah UMR Provinsi Lampung dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 terus meningkat. Meskipun 

peningkatan setiap tahunnya tidak terlalu banyak tetapi UMR di Provinsi 

Lampung terus menunjukan peningkatan yang signifikan. Seperti pada 

tabel di atas pada tahun 2007 jumlah UMR sebesar Rp. 555.000 hingga 

dengan   tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.581.000.  

Dijelaskan pada Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah 

minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang 

menguranginya. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum 

menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja 

akan menjadi pengangguran. Sama dengan halnya di Provinsi Lampung 

bahwa semakin besar upah minimum regional semakin meningkatkan 



 

 

kesenjangan di Provinsi Lampung hal ini dikarenakan upah yang tinggi 

dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan sebagian tenaga kerja akan 

menjadi pengangguran. Upah Minimum Regional yang tinggi membatasi 

kemampuan para investor atau para pengusaha untuk memberi upah 

kepada para pekerjanya dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di 

perusahaan.  

Adanya pengurangan jumlah tenaga kerja dan pengurangan 

permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan pengangguran yang pada 

akhirnya berimbas pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Dalam keadaan demikian, maka kesenjangan ekonomi di Provinsi 

Lampung akan terlihat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

sejalan dengan teori yang dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa Upah 

Minimum Regional yang tinggi akan meningkatkan kesenjangan ekonomi. 

4. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah 

Minimum Regional Provinsi Lampung pada tahun 2007-2015 

Dari hasil penelitian yang dilakukakan oleh peneliti dengan 

menggunakan model regresi linier berganda dimana menggunakan Uji 

Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh hasil untuk Fhitung 55,739 sedangkan 

untuk Ftabel sebesar 4,76 artinya Fhitung lebih besar dari Ftabel (55,739 > 4,76) 

maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama kurang 

lebih 95% ada pengaruh yang signifikan antara PDRB, Angkatan Kerja, 



 

 

dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap kesenjangan ekonomi di 

Provinsi Lampung. 

Hasil ini sesuai dengan kejadian di lapangan. Tingkat PDRB dalam 

beberapa tahun dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat 

pendapatan masyarakat di daerah tersebut. PDRB yang naik belum tentu 

menjamin kesenjangan ekonomi akan menurun. Dilihat dari data bahwa 

PDRB menunjukkan hasil yang meningkat setiap tahunnya tetapi tidak 

mengurangi kesenjangan yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini yang 

mengindikasikan bahwa PDRB yang meningkat setiap tahunnya tidak 

menjamin bahwa ketimpangan akan menurun.  

Begitu pula dengan jumlah Angkatan kerja di Provinsi Lampung 

menggambarkan pada saat perekonomian meningkat permintaan tenaga 

kerja meningkat upah yang diterima akan menurun karena perusahaan 

menerima tenaga kerja dalam keadaan penuh sebaliknya apabila 

permintaan tenaga kerja menurun maka upah yang didapatkan akan 

meningkat karena perusahaan membatasi kesempatan angkatan  kerja 

untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa menyebabkan jumlah 

pengangguran semakin meningkat. Akibat adanya pengangguran inilah 

yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dikarenakan ketiadaan 

pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan dan meningkatnya kesenjangan ekonomi di Provinsi 

Lampung. Upah Minimum Regional yang ditetapkan pemerintah haruslah 



 

 

ditetapkan secara baik. Upah Minimum yang terlalu tinggi dan terlalu 

rendah bisa saja berpotensi meningkatkan pengangguran dan masalah 

sosial lainnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat haruslah cukup agar 

dapat menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang ada di Provinsi 

Lampung.  

5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah 

Minimum Regional terhadap Kesenjangan Ekonomi Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung tahun 2007-2015. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang 

dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada 

zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk 

pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi 

yaitu: Mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam 

kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa 

dibiayai oleh Baitul mal. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana 

Baitul mal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk 

menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam 

pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.  

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 



 

 

kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Jika pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi justru memicu hancurnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, 

maka dipastikan pertumbuhsn ekonomi tidak sesuai dengan prinsip 

Ekonomi Syariah karena sistem Ekonomi Islam sangat melindungi 

kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan 

memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan 

si miskin. Seperti dalam Firman Allah SWT: 

 

               

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” 

(QS. Ad-Dzariat: 19). 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyatakan agar si kaya 

mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, 

baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab 

kekayaan harus tersebar dengan baik. Islam memang tidak mengharuskan 

persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan 

buruknya distribusi kekayaan.  

Dalam Islam perbedaan kekayaan bukan hanya sekedar transfer 

payment tetapi untuk mengurangi perbedaan kekayaan masyarakat maka 

ketiga instrumen parameter positif berupa zakat, parameter sukarela 

berupa infaq, sedekah dan wakaf dan parameter larangan yang harus 



 

 

dijauhi berupa riba dan kezaliman ekonomi haruslah dijalankan dengan 

baik untuk mengurangi perbedaan pendapatan dimasing-masing 

masyarakat. 

Selain mengurangi perbedaan kekayaan masing-masing pendapatan 

dengan tiga instrument diatas, maka dalam Islam setiap orang diharuskan 

untuk bekerja. Menurut Imam Syaibani kerja haruslah mendapatkan uang 

atau harga secara halal. Tenaga Kerja dalam Islam memiliki nilai positif 

yaitu Bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaanya, Hidup tertib 

dan penuh disiplin, Menjalin ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, 

Berlaku jujur, Pandai bersyukur, Memuliakan mitra, Memaksimalkan 

ikhtiar dan doa, mampu mengembangkan potensi diri, menepati janji, taat 

beribadah, istiqomah menghindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, 

bersahabat dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut 

pola hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri sehingga Allah akan 

memberikan apresiasi dengan memberikan balasan rezeki yang setimpal 

sesuai dengan firman Allah SWT : 

                            

                           

Artinya : “dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian 
yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya 
itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang 
mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa 
mereka mengingkari nikmat Allah.”(QS. An-Nahl: 71) 

 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT mengharuskan 

umatnya untuk bekerja. Saat ini, dimana persaingan pada semua apek 



 

 

kehidupan sangat berat, dibutuhkan semangat dan kemauan berusaha yang 

tinggi. Manusia atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja kerja keras 

dan sungguh-sungguh akan mendapat hasilnya dan mampu bertahan 

bahkan mengalami kemajuan sesuai masanya untuk mendapatkan 

pendapatan yang berlimpah dan membagikannya kepada masyarakat 

disekitar yang kekurangan pendapatannya. Dalam ayat ini pula dijelaskan 

tidak ada yang mampu mengingkari nikmat dari Allah SWT.   

Di sisi lain selain umat islam diwajibkan untuk bekerja, upah juga 

diatur dalam islam bahwa dalam menetapkan upah pekerja harus 

menerima upah secara adil dan layak. Tingkat upah disuatu negara harus 

memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. Dalam perjanjian tentang 

upah kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urusan mereka, sehingga tidak  terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain 

dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Dalam padangan Islam, 

terdapat prinsip pemerataan setiap mahluk sehingga seorang majikan tidak 

dibenarkan bertindak secara pantas terhadap kelompok pekerja dengan 

menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.  

Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti 

upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok 

pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan 

bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka daerah wajib 

menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan 

mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah 



 

 

dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak 

akan jatuh dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk 

dilakukan hidup  penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup 

nyata sehari-hari.  Maka, sebagai sesama muslim wajibnya untuk saling 

berbagi dalam setiap rezeki yang didapatkannya dan tidak berlebihan 

dalam menggunakan uang untuk kepentingan semata melainkan 

diharuskan untuk mengutamakan kebutuhannya dengan itu masalah 

perbedaan pendapatan akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat 

terjamin. 

  



 

 

BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

tenaga kerja dan upah minimum regional terhadap kesenjangan ekonomi di 

Provinsi Lampung Tahun 2007 sampai 2015 adalah sebagai berikut :  

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dengan nilai 

koefisien 0,001 < 0,05 terhadap kesenjangan ekonomi selama periode 

2007 sampai dengan 2015 secara parsial dari hasil uji signifikan 

parametik individual (uji t) 

2. Variabel angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan dengan nilai  

koefisien  0,716 > 0,05  terhadap kesenjangan ekonomi selama periode 

2007 sampai dengan 2015.  

3. Variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan dengan 

nilai koefisien 0,000 < 0,05 terhadap kesenjangan ekonomi selama 

periode 2007-2015.  Dan berdasarkan hasil uji penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dapat dinyatakan 

secara simultan atau bersama-sama bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan dengan nilai 0,000 <  0,05 dimana, kurang lebih sebesar 95% 

dari variabel PDRB, Angkatan Kerja, dan UMR berpengaruh signifikan 

terhadap Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung. 

4. Dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa PDRB merupakan gambaran 

kesejahteraan perekonomian masyarakat dan setiap manusia wajib 



 

 

memberikan sedikit rezeki yang diperoleh melalui zakat, shadaqah, 

wakaf, dll agar distrbusi pendapatan lebih merata dan menurunkan 

ketimpangan. Tenaga Kerja di Provinsi Lampung tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan ini dikarenakan penyediaan lapangan perkejaan 

kurang atau kualitas dari individu itu sendiri yang terbatas sedangkan 

dalam pandangan Ekonomi Islam setiap muslim diharuskan untuk bekerja 

dan memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga masyarakat sejahtera dan 

menurunkan ketimpangan yang ada. Begitu pula dengan UMR, bahwa  

upah itu harus cukup, artinya upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat 

mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar 

pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses 

produksi, maka daerah wajib menetapkan tingkat upah minimum yang 

baik.  

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan adanya sebuah  upaya yang dilakukan dalam memperbaiki 

kesetabilan perekonomian di Provinsi Lampung sehingga ukuran 

ketimpangan akan menurun. Selain itu, Pemerintah diharapkan bisa 

memperluas kesempatan kerja dan menetapkan upah yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakatnya baik pekerja dan 

pengusaha agar semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 



 

 

2. Bagi Publik, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya 

sebuah  upaya dari masyarakat untuk meningkatakan kualitas Sumber 

Daya Manusia agar masyarakat dapat bersaing baik dikanca nasional 

maupun internasional sehingga pengangguran dapat teratasi dan 

menurunkan kesenjangan.  

3. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil 

penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk 

kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian 

ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh 

data dan periode waktu yang digunakan  hanya 9 tahun. Sehingga 

penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah 

variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
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