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ABSTRAK 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini banyaknya jumlah  

tenaga kerja berdampak pada sedikitnya kebutuhan kerja yang 

tersedia, dimana UMKM adalah salah satu usaha yang harus di 

dukung oleh pemerintah guna mengurangi jumlah pengangguran yang 

ada saat ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh 

lingkungan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja; 2) pengaruh upah 

terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) pengaruh lingkungan kerja dan 

upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, populasi pada penelitian ini adalah karyawan 

yang bekerja di UMKM kasur springbad di desa jatimulyo kecamatan 

jati agung kabupaten lampung selatan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan nonprobability sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 46 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Teknik 

analisis data yang diperoleh menggunakan software SPSS 24.0. 

diantaranya analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Lingkungan kerja secara umum berhubungan dengan 

masalah bagaimana karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pekerjaan 

diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan maka 

karyawan akan mendapatkan upah. tenaga kerja dari perusahaan 

yang juga harus sesuai dengan jumlah jam kerja perusahan. Oleh 

sebab itu dari pihak perusahaan perlu mengidentifikasi apa yang 

menjadi keinginan para karyawan hingga kebutuhan karyawan 

bisa terpenuhi dan terdorong untuk lebih meningkatkan kinerja. 

Metode analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier 

Berganda, pengujjian hipotesis menggunakan uji t dan uji F.  
Sedangkan secara simultan variabel lingkungan kerja dan 

upah terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM kasur springbed desa 

jatimulyo kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan 

berpengaruh positif sebesar 53,5% sedangkan sisanya yaitu 46,5 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata kunci : Lingkungan Kerja, Upah,  Penyerapan Tenaga 

Kerja 
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ABSTRACT 

 
Based on the current phenomenon, the large number of 

workers has an impact on the minimum need for available work, 

where MSMEs are one of the businesses that must be supported by the 

government in order to reduce the current unemployment rate. 

The purpose of this study was to determine: 1) the effect of 

the work environment on employment; 2) the effect of wages on 

employment; 3) the influence of the work environment and wages on 

the absorption of labor. This study uses a quantitative approach, the 

population in this study are employees who work at the springbad 

mattress SMEs in Jatimulyo Village, Jati Agung District, South 

Lampung Regency. The sampling technique used was non-probability 

sampling with a total sample of 46 respondents. Data collection 

techniques using questionnaires that have been tested for validity and 

reliability. The data analysis technique was obtained using SPSS 24.0 

software. including descriptive analysis, validity test, reliability test, 

classical assumption test and hypothesis testing using multiple linear 

regression analysis. 

The work environment in general relates to the problem of 

how employees are able to complete work within a predetermined 

time limit. After the work is completed within a predetermined time 

limit, the employee will get a salary. workers from the company 

which must also be in accordance with the number of hours worked by 

the company. Therefore, the company needs to identify what the 

employees want so that the employee's needs can be met and 

encouraged to further improve performance. The data analysis method 

used is Multiple Linear Regression, hypothesis testing using t test and 

F test. 

Meanwhile, simultaneously, the variables of the work 

environment and wages on the absorption of MSMEs with springbed 

mattresses in Jatimulyo Village, Jati Agung District, South Lampung 

Regency have a positive effect of 53.5% while the remaining 46.5% is 

influenced by other factors. 

 

 

Keywords : Work Environment, Wages, Labor Absorption 
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MOTTO 

 

َمَ لَ عَ ىَل َا ََنَ وَ دَ رَ ت َ سَ .وَ نَ وَ ن َ مَ ؤَ لمَ ا َوَ َهَ ل َوَ سَ ر َوَ َمَ كَ لَ مَ عَ َهَ ىَالل َ رَ ي َ سَ افَ وَ لَ مَ اعَ َلَ قَ وَ 
{501}َنَ وَ لَ مَ عَ ت َ َمَ ت َنَ اكَ مَ ب ََمَ كَ ئ َب َنَ ي َ ف َ َتَ ادَ هَ الشَ وَ َبَ يَ غَ الَ   

 

Dan katakanlah,” bekerjalah kamu, maka allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahi yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan,”  

 

(Q.S At-taubah ayat 105) 

 

 

 

Kesabaran adalah cara utama menangani kesulitan Agar mencapai 

kemenangan gemilang, sabar bukan pasrah pada keadaan tetapi 

tenang, namun pasrah dalam mencari penyelesaian  

(Syeh abdul kadir Al- jaelani) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian 

ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini, 

Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna 

yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah, “Pengaruh 

Lingkungan Kerja Dan Upah Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Umkm Kasur Springbed Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ). 

Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Lingkungan kerja segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, 

missalnya kebersihan, penerangan, musik dll.
2
 

3. Upah merupakan hal yang paling utama dalam 

ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah 

untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
3
 

4. Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para 

pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana 

mestinya, atau adanya suatu keadaan yang 

                                                 
1  KBBI (2005: 849) 
2 Dominikus dolet unaradjan, metode penelitian kuantitatif  (jakarta: 

univerisitas katolik Indonesia atma jaya, 2019),h. 58. 
3  Heidjrahman dan suad husnan, manajemen personalia, 

(Yogyakarta.BPFE,2010)H. 14. 



2 

 

 

 

5. menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan 

pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja.
4
 

6. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya. 

Selain itu, pada umumnya usaha besar membutuhkan 

pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi dan 

pengalaman kerja yang cukup sedangkan UMKM 

khususnya pada usaha kecil, sebagian pekerjanya 

berpendidikan rendah dan pengunaan modal yang relatif 

kecil serta teknologi yang digunakan cenderung 

sederhana.
5
 

7. Kasur spring bed Adalah produk manufaktur yang 

digunakan untuk alas tidur atau berbaring, yang terdiri 

dari bahan kain atau plastik, berisi kapuk, karet busa, dan 

ditutupi dengan kain luar atau kain kasur.
6
 

8. Prespektif  Prespektif berasal dari kata italia (propertiva) 

yaitu yang berarti gambar pandangan ,pengertian 

singkatnya adalah ilmu melihat. Dalam ilmu ini 

memungkinkan kita menggambarkan suatu benda /ruang 

di dalam sebuah bidang datar.
7
 

9. Ekonomi Islam Merupakan suatu cabang ilmu yang 

mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan 

masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama 

islam. 
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 M. Tohar, membuka usaha kecil (Yogyakarta. KANISIUS,2000) H.70. 
5  Tulus Tambunan, UMKM di indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 

h. 1. 
6 Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI). Diakses tanggal 05 april 2020 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011,) h. 1202 
8
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,”Ekonomi 

Islam” (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada :2013), h.01 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini   

adalah:   

1. Alasan Objektif 

Untuk mengetahui seberapa besar sektor perindustrian 

dalam ini adalah UMKM yang memberikan kontribusi bagi 

perekonomian masyarakat maupun pemerintah dan 

menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu pembangunan 

sektor industri juga berpengaruh pada kesejahteraan 

ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada 

sektor ini. 

 

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan yang dibahas dalam hal ini merupakan 

salah satu masalah ekonomi yang sudah menjadi 

problematika dalam kehidupan masyarakat yang mengenai 

persoalan-persoalan terkait dengan peningkatan 

kesejateraan. Ruang lingkup pembahasannya erat 

hubungannya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di 

fakultas ekonomi dan bisnis Islam yaitu program studi 

ekonomi syaria’ah. Literatur dan bahan-bahan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia diperpustakaan, 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 

 

C. Latar Belakang 

Usaha Kecil Menengah Menengah (UMKM) adalah 

sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga  menjadi 

tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga 

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam 

perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta 

menjadi desminator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. 

Didasarkan atas kondisi tersebut, Pemerintah pada tahun 2009 

mencanangkan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan 

industri penggerak sektor rill ditengah ancaman melambatnya 

perekonomian akibat krisis global. Melalui Inpres No. 6 tahun 



4 

 

 

 

2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 

instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung 

kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 

yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada 

kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai 

ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.
9
 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat 

terlepas dari kesalahan konsepsi pembangunan masa lalu. 

Ketergantungan usaha besar pada komponen impor dan modal 

asing menyebabkan mereka rentan tehadap flukstuasi nilai 

tukar. Usaha besar yang ketika itu dibangga-banggakan justru 

sebagian besar bangkrut atau gulung tikar dan memberikan 

beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha kecil 

yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan, 

bahkan berkembang. Di sinilah suatu pandangan masa lalu 

yang mengatakan bahwa usaha kecil penuh dengan resiko 

tidak terbukti kebenarannya. Apa yang membuat ekonomi 

nasional sulit justru usaha besar. Usaha kecil mampu bertahan 

di tengah krisis karena mereka tidak bergantung pada 

komponen impor. Semakin besar suatu skala usaha, semakin 

besar pula komponen impornya. Sebaliknya semakin kecil 

sektor usaha, komponen impornya semakin kecil, bahkan 

mungkin tidak ada. Kemampuan usaha kecil untuk bertahan 

juga karena usaha kecil berbasis pada kewirausahaan yang 

asli. Hal ini memudahkan mereka untuk mengalihkan usaha 

ketika mengalami kesulitan. Masalah kewirausahaan 

(entrepreneurship) merupakan persoalan paling penting di 

dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun. 

Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok 

wirausahawan.
10

 Dalam upaya pembangunan ekonomi 

                                                 
9  Bachtiar Rifai, “Efiektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM)” Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012 , h.44 
10 Didik J. Rachbini, Kiat Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola 

Usaha Kecil Dan Menengah (Depok Grasindo :2001), h. 14 
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nasional masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan 

segala potensi yang ada pada diri sendiri dan juga yang ada 

pada daerah masing-masing agar dapat memberikan manfaat 

bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Setiap provinsi 

pasti memiliki sumber daya alam unggulan yang menjadi 

salah satu sumber penghasilan atau pekerjaan masyarakat 

daerah tersebut. 

Tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sudah menjadi 

negara yang peduli dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya 

perkembangan usaha mikro kecil menegah (UMKM) menjadi 

salah satu contoh aktifitas ekonomi yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat. Pemerintah sekarang ini juga memberikan 

antusias dalam memberikan penghargaan kepada setiap 

UMKM yang dapat mengolah produk yang tidak ada nilainya 

menjadi manfaat. Pembangunan industri diarahkan pada usaha 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi. 

UMKM yang kebanyakan mengolah hasil sumber daya sekitar 

dengan adanya pembinaan dari pemerintah. Dari pembinaan 

UMKM dapat mengetahui berbagai pengetahuan mengenai 

bahan bahan yang diizinkan oleh pemerintah.
11

 

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam 

menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan 

kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh 

agen ekonomi Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang 

amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting 

dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan 

pemerintah yang adil.
12

 Islam telah menjelaskan bahwa 

keterkaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan 

tergantung pada bagaimana pendistribusian yang dilakukan 

juga secara merata, dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr (59) ayat 

6 dan 7 : 

                                                 
11 Sony Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya 

Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 65. 
12 Ruslan Aldul Ghofur Nor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2013, H.89. 
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َوَما أَفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسولِِو ِمنْ ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َوال رَِكاٍب 
( َما أَفَاَء اللَُّو ٦َوَلِكنَّ اللََّو ُيَسلُِّط ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )

ُقَرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن َعَلى َرُسولِِو ِمْن َأْىِل الْ 
السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بَ نْيَ األْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم 

(٧َشِديُد اْلِعَقاِب )َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو   
Artinya : Dan harta rampasan (fai’i) dari mereka yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan 

kuda atau unta untuk mendapatkannya tetapi Allah 

memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa 

yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala 

sesuatu. {6}. Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa 

negeri adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul) anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam 

perjalanan, agar harta itu jangan hanya 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. 

Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. {7}. (QS. Al-

Hasyr (59) 6-7) 

 

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu 

kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, 

yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan 

rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-

baiknya. Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua 

pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk 

memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang 

kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah 

seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan 
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hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, 

kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai 

kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat dapat dilihat 

pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi 

masyarakat tersebut. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang 

berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 

ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
13

 

maka untuk Mengatasi pengangguran merupakan prioritas 

utama dalam pembangunan nasional, sehingga kesejahteraan 

sosial ekonomi dapat terwujud. 

Ditengah ke stabilan UMKM terhadap goncangan 

krisis, UMKM sendiri sebenarnya memiliki masalah yaitu 

dalam pengembangannya. UMKM di rasa masih kalah  

bersaing dengan usaha besar yang dapat menguasai pasar 

dalam jumlah hasil produksi yang besar pula. UMKM juga 

menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya 

modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan 

minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Kendala lain yang di hadapi UMKM adalah keterkaitan 

dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan 

visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena 

umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan 

pendapatan yaitu sebagai ciri-ciri berikut : merupakan usaha 

milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif 

sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable) dan 

tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.
14

 

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya 

pemerintah turut mendukung pengembangan UMKM, melalui 

kebijakan-kebijan ekonomi, permodalan, sampai pelatihan 

terhadap pelaku UMKM. Namun dalam implementasinya 

                                                 
13 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab X, pasal 27, 

ayat 2, h. 18 
14 Sudaryanto, Ragimun Dan Rahma Rina Wijayanti. Strategi 

Pemberdayaan UMKM Mmenghadapi Pasar Bebas Asean.  
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banyak kalangan yang menilai kurang optimal. Keberpihakan 

kepada UMKM yang masih setengah-setengah kemudian 

menyebabkan peran UMKM perekonomian masih kalah jauh 

dengan usaha sektor usaha formal atau usaha besar.  

UMKM yang harusnya menjadi pilihan lain dalam 

mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia pun tidak 

bekerja secara maksimal dengan segala masalah dan kurang 

maksimalnya dukungan pemerintah kepada pihak UMKM 

dalam mengembangkan usahanya.   

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 

Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam 

hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat 

melimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar sehingga 

Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap semua pencari 

kerja dan ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan 

kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada 

umumnya kelompok usaha tersebut relatif pada modal, 

sedangkan UMKM relatif pada karya. Selain itu, pada 

umumnya usaha besar membutuhkan pekerjaan dengan 

pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang 

cukup, sedangkan UMKM khususnya usaha kecil, sebagian 

pekerjanya berpendidikan rendah.
15

  

Kondisi makro ketenagakerjaan Lampung pada 

Agustus 2017 menunjukan adanya penurunan jumlah 

angkatan kerja sebanyak 198,7 ribu orang dibanding Februari 

2017 dan sebanyak 49,2 ribu orang dibanding Agustus 2016.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Tulus Tambunan, UMKM Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia,2009), 

H.1 
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Tabel 1.1 

Kondisi Makro Ketenagakerjaan Lampung 

        Sumber:Badan Satistik Provinsi Lampung 

 

 Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 berkurang 

sebanyak 185,9 ribu orang dibanding keadaan Februari 2017 dan 

sebanyak 35,1 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. 

Sementara jumlah penganggur mengalami penurunan 12,8 ribu orang 

dibanding Februari 2017 dan sebanyak 14,1 ribu orang dibanding 

keadaan setahun yang lalu.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) pada periode Agustus 2017 terkoreksi menjadi 67,83 persen 

dari 69,61 persen pada periode Agustus 2016. Penurunan TPAK ini 

merupakan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai 

tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Utama  
2016 2017 

Februari Agustus Februari Agustus 

1 Angkatan Kerja - - 49,2 198,7 

2 Bekerja - 35,1 - 185,9 

3 Penganggur - 14,1 - 12,8 

4 TPAK - 69,611 - 67,83 
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Tabel 1.2 

Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator 

Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Agustus 2016 -  

Februari 2017 

 

Sumber: Badan Satistik Provinsi Lampung  

 

kegiatan utama 

2015 2016 2017 

Februari Agustus februari agustus Februari Agustus 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

penduduk 

15+ (000) 5805,1 5842,0 5884,3 5921,2 5962,7 6003,7 

2 

angkatan 

kerja (000) 4060,7 3832,1 4038,3 4121,7 4271,2 4072,5 

  Bekerja 3921,2 3635,3 3854,8 3931,3 4082,1 3896,2 

  Penganggur 139,5 196,9 183,5 190,3 189,1 176,3 

3 

bukan 

angkatan 

kerja (000) 1744,4 2009,9 1846,0 1799,5 1691,5 1931,2 

  Sekolah 459,2 469,3 432,6 437,6 430,6 440,2 

  

mengurus 

rumah 

tangga 1088,4 1318,6 1221,0 1194,5 1077,8 1312,2 

  Lainnya 196,9 222,0 192,3 167,4 183,1 178,9 

4 TPAK(%) 69,95 65,60 68,63 69,61 71,63 67,83 

5 TPT (%) 3,44 5,14 4,54 4,62 4,43 4,33 

6 

pekerja 

tidak penuh 

(000) 1411,2 1379,6 1424,4 1280,3 1479,0 1442,4 

  

setengah 

penganggur 321,3 297,4 370,9 282,4 326,4 408,7 

  

pekerja 

paruh 

waktu 1411,2 1082,1 1053,6 997,9 1152,6 1033,7 
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  Peningkatan jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja 

yang berarti mengurangi suplai tenaga kerja perlu dicermati 

lebih lanjut apakah dikarenakan lapangan pekerjaan yang 

terbatas sehingga mereka terpaksa beralih ke aktivitas rumah 

tangga. Dari dekomposisi angkatan kerja seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1.2 di atas peningkatan jumlah terjadi pada 

aktivitas bukan angkatan kerja yakni sekolah dan mengurus 

rumahtangga.  Secara relatif angka pengangguran Lampung 

menunjukan penurunan dari 4,43 persen pada Februari 2017 

menjadi 4,33 persen pada bulan Agustus 2017. Bila 

dibandingkan dengan Agustus 2016 (4,62 persen), angka 

pengangguran turun 0,29 poin. Angka pengangguran 

Lampung ini masih di bawah angka pengangguran nasional. 

Pada Agustus 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

nasional sebesar 5,50 persen. Jika dicermati angka ini 

melanjutkan tren penurunan dari 5,61 persen. Indikator lain 

yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah 

jumlah pekerja tidak penuh yakni mereka yang berstatus 

bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal 

(35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu 

mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua 

memiliki produktivitas yang tinggi sebagian dari mereka 

memiliki jam kerja rendah.  

 Ada dua kelompok pekerja tidak penuh: yang masih 

mencari kerja (setengah pengangguran) dan tidak mencari 

kerja lagi (pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2017, pekerja 

tidak penuh berjumlah 1.442,4 ribu orang atau 37,02 persen 

dari penduduk bekerja. Naik dibanding Agustus 2016 yang 

1.280,3 ribu orang atau 32,57 persen dari penduduk bekerja. 

Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan turunnya 

produktivitas. Dari dua jenis pekerja tidak penuh, Setengah 

Pengangguran naik selama setahun terakhir dari 282,4 ribu 

pekerja menjadi 408,7 ribu pekerja di provinsi lampung. 

 Strategi pembangunan dan sasaran tujuan nasional 

harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia 

dalam memasuki lapangan kerja. Salah satu upaya dalam 
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penciptaan perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan 

pekerjaan yang berkelanjutan adalah adanya pembangunan 

disektor industri. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang 

dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah 

perekonomian menuju kemajuan.
16

  

 Industrialisasi sangat memiliki peran penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perluasan 

lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, 

mendorong pembangunan daerah, meningkatkan dan 

meratakan pendapatan masyarakat serta mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan.
17

  

  Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting 

dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan 

itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat 

atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa 

mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan 

individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada 

didalam suatu industrialisasi, untuk bekerja maju menuju 

suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara materi dan 

spiritual.
18

 

 Lingkungan kerja dalam suatu industri mempunyai 

peranan yang sangat vital, kehidupan manusia tidak terlepas 

dari lingkungan. manusia dalam bekerja juga berada dalam 

suatu lingkungan yang disebut dengan ligkungan kerja, 

kenyaman dalam lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Lingkungan kerja yang kondusif akan dapat memberikan rasa 

                                                 
16 Riky Eka Putra, Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah Dan Nilai 

Produksi,Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Dikecamatan 

Perudungan Kota Semarang, Economics Development Analysis Journal, Semarang 

(2012), h 3. 
17 Dinas Tenaga Kerja, Profil Ketenagakerjaankota Bandar Lampungtahun 

2016 (Bandar Lampung, 2016), h 1. 
18 Michael Todaro, “Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar 

Tentang Prinsip Dan Kebijakan Pembangunan, Edisi Ketiga”, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2000), h 20. 
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aman dan memungkinkan para karyawan untuk bekerja secara 

optimal. Lingkungan kerja bisa bisa meliputi sarana dan 

prasarana yang ada disekitar karyawan seperti tempat kerja, 

fasilitas dan alat bantu pekerjaan, keamanan, kebersihan, 

pencahayaan, suhu udara, ruang gerak, ketenangan dan lain-

lain. Jika kondisi tersebut kurang baik maka akan dapat 

mempengaruhi emosi karyawan. Ketika emosi karyawan tidak 

terkendali, rasa kejemuan dan kelelahan seringkali akan 

terjadi yang lebih lanjut dapat mengakibatkan loyalitas 

karyawan terhadap industri akan menurun. 

  Dalam dunia usaha, lingkungan kerja dan upah 

memiliki pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Ketika 

lingkungan kerja mengalami peningkatan, maka tenaga kerja 

yang bisa diserap akan mengalami peningkatan, sedangkan 

ketika tingkat upah mengalami peningkatan, pemilik industri 

harus berfikir untuk memperkerjakan seseorang. Karena 

penambahan biaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

baik pada setiap industri akan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan.
19

 Dengan semakin banyak usaha yang berkembang 

atau berdiri maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang 

banyak pula, dan ketika tingkat upah makin tinggi upah makin 

tinggi maka tenaga kerja yang diminta berkurang, hal itu 

dilakukan industri untuk mengurangi biaya yang harus 

ditanggung oleh industri tersebut. 

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis 

perlu melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Upah Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja UMKM Kasur Springbed Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). 

 

 

 

                                                 
19

 Sukmadi, Inovasi Dan Kewirausahaan Edisi Paradigm Baru 

Kewirausahaan (Bandung: Humaniora Utama Press 2016) Hlm 153. 



14 

 

 

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

terdapat berbagai fenomena yang menjadi sebuah identifikasi dan 

membatasi suatu masalah  dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Pendapatan/upah pegawai UMKM yang cenderung tidak 

stabil 

2. Tingkat keuangan literasi UMKM yang tergolong rendah 

3. Prosedur dan skema akses modal dari lembaga keuangan 

formal yang sulit didapatkan oleh UMKM 

4. Kurangnya kepedulian pegawai menjaga lingkungan tempat 

nya bekerja 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Lingkungan Kerja dan Upah terhadap 

penyerapan tenaga kerja UMKM Kasur Springbed secara 

parsial? 

2. Bagaimana Pengaruh Lingkungan Kerja dan Upah terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Kasur Springbed secara 

simultan?   

3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Lingkungan 

Kerja dan Upah  pada UMKM Kasur Springbed desa 

jatimulyo? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai 

sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan 

penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam 

ilmu pengetahuan empiris bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan 

itu sendiri. Adapun  yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui peran  lingkungan kerja dan upah 

terhadap peyerapan tenaga kerja UMKM Kasur springbed 

secara parsial. 

2. Untuk mengetahui  peran lingkungan kerja dan upah 

terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM Kasur springbed 

secara simultan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam 

terhadap lingkungan kerja dan upah pada UMKM Kasur 

Springbed desa jatimulyo. 

 

G. Manfaat Peneltian 

Berdasarkan diatas, maka yang menjadi manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1.  Secara Teoritis 

a) Memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi secara 

umum dan ilmu Ekonomi Islam khususnya. 

b) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti mengenai pengaruh lingkungan kerja dan upah 

dalam penyerapan tenaga kerja UMKM Kasur springbed 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

c) Agar bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga 

sebagai literature atau bahan informasi ilmiah. 

2.  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat 

bagi kalangan masyarakat dan lapisan masyarakat luas 

terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi 

Islam di setiap UMKM menjadi kontribusi di  Indonesia yang 

berkaitan dengan Ekonomi Islam. 

 

3.  Secara Akademis 

Penelitian ini bisa menambah kepustakaan dan juga 

dapat dijadikan bahan referensi untuk   penelitian 

selanjutnnya. 
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BAB II 

Landasan Teori 

 

A. Tenaga Kerja 

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 13 

tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang ketenagakerjaan. Pekerja 

atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20

  Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau 

mengerjaka sesuatu orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Menurut Artoyo 

pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian 

tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang di 

kaitkan dengan pendayagunaan di berbagai kegiatan usaha 

yang ada.
21

 

Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri 

sendiri maupun anggota keluarga yang tidak menerima 

bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya 

bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka 

menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan 

kerja.
22

Jadi tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia 

dan sanggup bekerja.
23

 

Teori dua-sektor lewis mengemukakan bahwa surplus 

tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke 

sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap 

kelebihan tenaga kerja mendorong industrialisasi dan 

mengerakakan pembangunan berkelanjutan. Dengan tingkat 

upah yang konstan di daerah perkotaan, kurva penawaran 

                                                 
20 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Kerja , (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 21. 
21 Hendra Nairobi dan Muhidin SIrat, analisi penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri pengolahan makanan di provinsi lampung, jurnal ekonomi 

pembangunan, vol 6 no 1 2017, h 20. 
22 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan 

Ketenagakerjaan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h 4. 
23 M. B. Hendri Anton, Pengantar Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Ekonisia 

UII, 2003), h 222 
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tenaga kerja pedesaan kesektor modern dipandang elastis 

sempurna.
24

 

Kesempatan kerja selaras dengan Soedarsono, 

mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha produksi 

dalam memperkerjakan tenaga kerja yang di butuhkan dalam 

proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau 

kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu 

kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan 

pekerjaan yang sudah di duduki dan semua pekerjaan yang 

masih lowong.
25

 

Kesempatan kerja yang ada merupakan hal yang sangat 

penting bagi masyarakat. Karena kesempatan kerja akan dapat 

meningkatkan kondisi ekonomi dan non ekonomi masyarakat. 

Dengan adanya kesempatan kerja yang terbuka lebar maka hal 

ini akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja 

meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan 

perluasan lapangan kerja di setiap daerah, selain itu juga 

perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang 

tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi 

pembangunan yang ada di daerah masing-masing.
26

 

 

B. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja 

adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang 

tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. 

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku 

tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya 

                                                 
24 Michel P Todaro, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 2011), h 

171 
25 Diah Nur Fadillah dan Hastarini Dwi  
Atmanti, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi 

Kasus Di Sentra Industri Kecil Ikan Asin Di Kota Tegal), Diponegoro Journal Of 

Economics, Vol 1 No 1, Tegal 2012, h 3. 
26 Ibid. h 16  
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pekerja atau lapangan pekerja untuk diisi oleh pencari kerja.
27

 

Dalam penyerapan tenaga kerja ini di pengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

ekternal tersebut anatara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, 

tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan 

faktor intenal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

meliputi tingkat upah, produktifitas tenaga kerja, modal, serta 

pengeluaran tenaga non upah.
28

 

Adapun faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Tingkat Upah  

Dalam rutinitas kehidupan manusia selalu melakukan 

kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga 

yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. 

Berkaitan dengan kegiatan melalui orang inilah yang harus 

diberi imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang 

diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari 

tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi.
29

 

Selaras dengan ehrenberg menyatakan apabila terdapat 

kenaikan upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya 

jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi 

pengangguran. Atau sebaliknya, dengan turunya tingkat 

upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan 

kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja, 

sehingga dapat dkatakan bahwa kesempatan kerja 

mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. 

 

 

 

 

                                                 
27 Michael Todaro. Pendangan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Jakarta : 

Erlangga 2000), h 89 
28 Ni Made Santi Widiastuti, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor 

UKM, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2013, h 4. 
29 33Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerjaan Menurut Sistem Ekonomi 

Islam, Jurnal Ekonomi,Vol1 No 2 2013, h 2 
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2. Produktifitas Tenaga Kerja  

Produktivitas tenaga kerja merupakan suatu gambaran 

kemampuan seseorang pekerja dalam menghasilkan output. 

Hal ini karena produktivitas merupakan hasil yang 

diperoleh oleh suatu unit produksi dengan jumlah tenaga 

kerja yang dimiliki, dengan produktivitas kerja yang 

menunjukkan kemapuan yang dimiliki oleh tenaga kerja 

yang tinggi. 

 

C. Indikator Penyerapan Tenaga Kerja 

Selaras dengan sastrowardoyo mengidentifikasikan enam 

indikator dari penyerapan tenaga kerja : 

1. Jumlah Konsumen Potensial 

Perusahaan dengan konsumen potensial yang relatif kecil 

mungkin menggunakan tenaga penjualan sendiri untuk 

menjual langsung kepada konsumen atau perusahaan. Untuk 

jumlah pembeli yang lebih besar perusahaan akan 

memanfaatkan jasa perantara. 

2. Faktor Lingkungan  

Perubahan lingkungan bisnis memerlukan antisipasi, salah 

satu diantaranya dilakukan dengan suksesi. Meskipun 

sebuah perusahaan telah menerapkan teknologi maju, 

perusahaan memerlukan personel yang handal dalam 

pemasaran. 

3. Jenis Perusahaan 

Ada beberapa wirausaha yang dapat dengan mudah 

melakukan suksesi, tetapi ada pula mengalami hal 

sebaliknya. Pada umumnya hal ini ditentukan oleh jenis 

perusahaan. Seseorang wirausaha yang menguasai 

penerapan teknologi tinggi tidak mudah digantikan. 

Demikian pula dengan orang yang menguasai hubungan 

dengan seluruh industri perusahaan merupakan faktor kunci 

bagi keberhasilan perusahaan. 
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4. Jumlah Pesanan  

Perusahaan produk makanan akan menjual langsung 

kepada rangkaian grosir besar karena ukuran pesanan yang 

besar dan volume keseluruhan perusahaan menjadikan 

saluran ini dapat diharapkan lebih ekonomis. 

5. Nilai Produk 

setiap unit produk mempengaruhi jumlah dana yang 

diperlukan untuk distribusi. Untuk produk bernilai tinggi 

dengan harga mahal diperlukan saluran distribusi pendek, 

sedangkan untuk produk yang berharga murah pada 

umumnya digunakan saluran distribusi yang panjang. 

6. Umur Produk 

 Beberapa barang secara fisik kualitasnya cepat menurun. 

Barang yang bersifat demikian memerlukan saluran 

langsung atau pendek.
30

 

 

D. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja menurut Komarudin adalah kehidupan 

sosial psikologi dan fisik dalam organisasi yang berpengaruh 

terhadap pekerjaan karyawan dalam melakukan tugasnya.
31

 Jadi 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah keadaan di 

sekitar para pekerja sewaktu pekerja melakukan tugasnya yang 

mana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja pada waktu 

melakukan pekerjaannya dalam rangka menjalankan operasi 

perusahaan. Lingkungan kerja mempunyai makna yang penting 

bagi pekerja dalam menyelesaikan tugasnya. 

Tujuan utama pengaturan lingkungan kerja adalah 

naiknya produktivitas perusahaan. Oleh karenanya pengadaan 

fasilitas lingkungan kerja yang baik adalah secukupnya saja, 

jangan sampai tenaga kerja merasa terlalu dimanja dalam bekerja, 

sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

                                                 
30 Reza Adi Purnomo, Analisi Variabel-Variable Yang Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil Dan Menengah Anyaman Bambu 

Dikabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Jurnal Ilmiah, Malang 2013, h 3. 
31 Dindin Abdurohim, Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM 

(Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani,2020) Hlm 68. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan dan 

pengaturan lingkungan kerja tidak dapat diabaikan begitu saja, 

karena hal itu berpengaruh pada jalannya operasi perusahaan. 

Dengan memperhatikan ligkungan kerja yang baik atau 

menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi 

karyawan untuk bekerja, maka akan dapat membawa pengaruh 

terhadap terhadap semangat kerja karyawan. Suatu kondisi 

lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila lingkungan kerja 

tersebut nyaman, sehat dan aman dan menyenangkan bagi 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. lingkungan kerja 

di desain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan kerja 

yang mengikat pekerja dengan lingkungan. Lingkungan kerja 

yang meyenangkan dapat membuat para karyawan merasa betah 

dalam menyelesaikan pekerjaannya serta mampu mencapai suatu 

hasil yang optimal. Sebaliknya apabila kondisi lingkungan kerja 

tersebut tidak memadai akan menimbulkan dampak negative 

dalam penurunan tingkat produktifitas kinerja karyawan.
32

 

 

E. Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator Lingkungan Kerja Menurut Parlinda dan 

Wahyudin yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja 

adalah:
33

  

a Perlengkapan kerja, adalah segala sesuatu yang berada di 

perusahaan yang meliputi sarana dan prasarana penunjang 

kerja, seperti komputer, mesin ketik, dan lain-lain.  

b Pelayanan kepada pegawai, adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelayanan perusahaan kepada pegawai, 

misalnya peyediaan tempat ibadah, sarana kesehatan.  

c Kondisi kerja, adalah segala yang berada di perusahaan yang 

berbentuk fisik misalnya ruang, suhu, penerangan, ventilasi 

udara. 

                                                 
32 Nela pima rahmawati, Dkk,  “ pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan”  jurnal administrasi bisnis volume 8 No. 2 maret 2014  
33 Jerry M. Logahan, Jurnal, Analisis Lingkungan kerja dan Pemberian 

Konpensasi Terhadap Kinerja karyawan CV Mum Indonesia, Vol. 3 No. 1 Mei 2012: 

573-586. 
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d Hubungan personal adalah segala sesuatu yang ada di 

perusahaan yang berkaitan dengan relasi antarsesama 

misalnya kerja sama antar pegawai dan atasan. 

 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan Kerja Fisik Menurut Sedarmayanti adalah 

semua keadaan berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung dalam melakukan 

pekerjaannya. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik :
34

 

1. Cahaya  

Cahaya sangat besar manfaatnya bagi para karyawan 

guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Pada 

dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu cahaya yang berasal dari sinar matahari dan cahaya 

buatan berupa lampu. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Dengan penerangan yang baik, para 

karyawan akan dapat bekerja dengan cermat dan teliti 

sehingga hasil kerjanya mempunyai kualitas yang 

memuaskan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) 

mengakibatkan jarak pandang seeorang kurang jelas, 

sehingga pekerjaan menjadi lambat, banyak mengalami 

kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien 

dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan dari badan 

usaha sulit dicapai.  

2. Suhu  

Dalam kondisi normal manusia memiliki suhu tubuh 

yang berbeda beda. Bekerja pada suhu yang terlalu panas 

atau dingin dapat menimbulkan penurunan kinerja. Secara 

umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung 

meningkatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, 

                                                 
34 Eddy sanusi sitolonga, peningkatan kinerja sdm melalui motivasi, 

kepemimpinan, komitmen dan lingkungan kerja (media pustaka, Yogyakarta 2020) 

hlm 96. 



23 

 

 

 

sehingga pekerja akan merasa sangat letih dan kinerjanya 

akan menurun. Maka dari itu, pihak manajemen perusahaan 

haruslah selalu memperhatikan suhu ruangan dimana 

karyawan bekerja sehingga karyawan dapat bekerja dengan 

nyaman, misalnya dengan menyediakan pendingin ruangan 

atau kipas angin sesuai dengan kebutuhan di ruangan kerja 

tersebut.  

3. Suara 

Salah satu jenis polusi yang sangat mengganggu 

pekerjaan adalah polusi suara. Suara bising dapat 

didefinisikan sebagai bunyi yang mengganggu telinga 

dimana bunyi tersebut mampu mengganggu ketenangan 

bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan salah 

komunikasi. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari 

oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan, karena konsentrasi perusahaan akan dapat 

terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini, maka 

pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan 

ataupun kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian.  

4. Polusi  

Pencemaran pulusi  ini dapat disebabkan karena 

tingkat pemakaian bahan-bahan kimia di tempat kerja dan 

keanekaragaman zat yang dipakai pada berbagai bagian yang 

ada di tempat kerja dan pekerjaan yang menghasilkan 

perabot atau perkakas. Bahan-bahan baku bangunan yang 

digunakan di beberapa kantor dapat dipastikan mengandung 

bahan kimia yang beracun. Perusahaan haruslah 

memperhatikan pergantian udara yang keluar dan masuk di 

dalam ruangan kantor dengan menyediakan ventilasi yang 

memadai untuk menjaga kondisi udara yang baik di dalam 

ruang kerja untuk menjaga kesehatan pegawai.  

5. Musik  

Salah satu faktor yang mampu menciptakan suasana 

kerja yang nyaman adalah dengan adanya musik. Musik yang 

memiliki nada lembut mampu menciptakan suasana yang 

nyaman bagi karyawan dalam bekerja sehingga mampu 
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membangkitkan dan menaikan kinerja karyawan tersebut. 

Pihak perusahaan harus menyediakan musik yang sesuai 

dengan suasana kantor karena jika salah dalam memilih musik 

dapat mengganggu konsentrasi kerja.  

6. Warna dan dekorasi 

Menata warna pada tempat kerja perlu dipelajari dan 

direncanakan dengan sebaik-baiknya, karena warna 

mempengaruhi pengaruh besar pada perasaan. Pada 

penerapannya, tata warna tidak dapat dilepaskan dari penataan 

dekorasi karena dekorasi berkaitan dengan cara mengatur tata 

letak, tata warna, dan perlengkapan lainnya untuk bekerja.  

7. Bau-bauan di tempat kerja  

Adanya bau-bauan yang berlebihan disekitar tempat 

bekerja dapat dianggap sebagai pencemaran dan mengganggu 

konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Pemakaian air 

condition yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang 

mengganggu di sekitar tempat kerja. 8. Peralatan Salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah 

dengan peralatan. Dengan ditunjang menggunakan peralatan 

yang mendukung dan sesuai diharapkan karyawan, mampu 

meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan harapan 

perusahaan. 

 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik merupakan semua keaadaan 

yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja 

ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non 

fisik ialah kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan, perusahaan hendaknya dapat mencerminkan 

kondisi yang mendukung kerjasama antara atasan dan 

bawahan maupun yang memiliki status jabatan sama di 

perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 
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suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan 

pengendalian diri.
35

  

Memperhatikan dari beberapa pendapat tersebut bahwa 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik 

maupun non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat 

mempengaruhi karyawan dan pekerjaan pada saat bekerja. 

Lingkungan kerja yang mendukung produktifitas kerja akan 

menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam organisasi. 

Sedarmayanti mengemukakan bahwa lingkungan kerja 

nonfisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik antara atasan dan bawahan ataupun 

hubungan antar karyawan. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Hubungan Antara Atasan dengan Bawahan  

Dalam berorganisasi, pastilah terdapat seorang 

pemimpin yang berguna untuk mengarahkan kelompok 

tersebut. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan yang 

mempengaruhi tingkah laku orang lain agar bekerja lebih 

baik sesuai tujuan organisasi.. Teori tersebut di dukung 

oleh Wursanto  mengenai lingkungan kerja non-fisik yang 

menambahkan bahwa memberikan perlakuan yang adil dan 

obyektif terhadap karyawan dengan menerapkan sistem 

reward and punishment akan menunjukan bentuk perhatian 

perusahaan atas kinerja yang dilakukan karyawan. 

Penghargaan merupakan salah satu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan dalam mencapai target yang telah ditentukan 

perusahaan. Penghargaan yang dibagikan kepada karyawan 

dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu extrinsic 

reward. yang merupakan penghargaan yang diberikan 

perusahaan dalam bentuk pemberian uang, barang, 

promosi, dan akomodasi. Sedangkan intrinsic reward 

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan dalam bentuk pujian, 

                                                 
35 ibid 
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mengembangkan karir, dikenali dengan baik, dan 

perlakuan secara wajar.  

2. Hubungan antar Karyawan  

Hubungan berlangsung secara serasi dan bersifat 

kekeluargaan. Manajemen haruslah menciptakan hubungan 

antar personal dalam perusahaan dengan baik dan dengan 

rasa kekeluargaan yang tinggi. Contohnya dengan 

melakukan kegiatan bersama. Hubungan yang baik antar 

karyawan akan membantu perusahaan dalam menciptakan 

suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

F. Upah 

a. Definisi Upah  

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 

pasal 1 angka 30 menyatakan upah merupakan hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk  tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan jasa 

yang telah atau akan di lakukan. 

Pekerja menerima upah dari pemberi kerja merupakan hak 

pekerja yang harus di penuhi oleh pemberi kerja dan 

dilindungi undang-undang. Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melidungi pekerja atau buruh agar pekerja 

dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun keluarganya. 

Bentuk perlindungan itu berupa : 

 Penetapan upah minimum 

 Upah kerja lembur 

 Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 
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 Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan 

lain di luar pekerjaannya 

 Upah menjalankan hak waktu istirahatnya 

 Bentuk cara pembayaran upah 

 Denda dan pemotongan upah 

 Hal-hal yang dapat di perhitungkan dengan upah 

 Struktur dan skala pengupahan yang proposional  

 Upah untuk pembayaran pesangon 

 Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.
36

 

 

b. Macam-Macam Upah 

1. Upah Harian  

Upah harian adalah upah yang di bayarkan oleh 

pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan 

pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan 

tingkat kehadiran. Upah harian di bayarkan secara harian 

hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya 

adalah harian lepas. 

2. Upah Borongan  

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh 

pemberi kerja oleh pekerja yang telah melakukan 

pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume 

pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang 

bergantung pada cuaca yang bersifat musiman. 

Pembayaran upah borongan hanya di lakukan untuk 

pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja 

kontrak. 

3. Upah Tetap 

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh 

secara tetap atas suatu pekerjaan yang di lakukan secara 

tetap. Upah tetap iniditerima secara tetap dan tidak 

dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan 

                                                 
36

 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji & Menghitung : Gaji Pokok, 

Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-

Pesangonan, Iuran Jamsostek/Dana Sehat, (Jakarta : Forum Sehat, 2008) H, 3 
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lainnya. Pembayaran upah tetap hanya di peruntukkan 

bagi pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk wakti 

tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahsa sehari-hari 

adalah pekerja tetap.. 

4. Upah Tidak Tetap 

Upah tidak tetap merupakan upah yang diterima 

pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan, 

tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat 

dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan 

padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya 

juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya. Apapun 

jenis upah tersebut, hak pekerja atas upah tidak boleh 

diberikan di bawah ketentan minimum upah yang 

berlaku. Upah minimum adalah upah bulanan terendah 

yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, 

upah minimum adalah upah terendah yang diterima 

pekerja dan merupakan patokan dari jenis upah yang lain 

termasuk upah harian upah borongan dimana upah 

tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah 

minimum ynag telah di tetapkan dan berlaku di setiap 

propinsi atau kabupaten/kota.
37

 

 

c. Jenis-Jenis Upah 

Menurut eferensi ketenagakerjaan, upah bisa di ketegorikan 

dalam beberapa  jenis sebagai berikut:
38

 

1. Upah nominal, ialah sejumlah uang yang dibayarkan 

secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai 

bentuk imbalan atas jasa-jasa atau peayanan yang telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian kerja. 

2. Upah nyata (real wages), yaitu uang yang nyata dan 

benar-benar harus diterima oleh pekerja/buruh yang 

berhak. Upah nyata ini detentukan besar atau kecilnya 

                                                 
37 ibid., h. 4 
38  Zaeni Asyhadie,  Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PT. 

Raja Persada, 2007), h. 89.  
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jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya 

jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya 

biaya hidup yang di perlukan. 

3. Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh 

relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya 

secara luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, 

melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya 

seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. 

 

d. Sistem Pengupahan  

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana 

upah diatur dan ditetapkan. Imam Soepomo dalam tesis 

Marulinda Silalahi berpendapat bahwa dalam menetapkan 

upah, terdapat berbagai sistem upah, yakni :
39

 

1. Sistem upah jangka panjang 

Menurut sistem ini upah ditetapkan menurut 

jangka waktu pekerja melakukan pekerjaan, untuk 

bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu 

bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja 

diberi upah bulanan. Sistem jangka waktu ini, pekerja 

menerima upah tetap, karena untuk waktu-waktu yang 

tertentu pekerja akan menerima upah yang tertentu 

pula. 

2. Sistem upah potongan 

Sistem upah potong ini seringkali digunakan 

untuk menggantikan sistem upah jangka waktu 

apabila hasil pekerjaan dari seorang pekerja tidak 

memuaskan, sistem upah ini dapat diberikan jika hasil 

pekerjaan pekerja dapat di ukur menurut ukuran 

tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah 

                                                 
39 Marulinda Silalahi, 2006,” Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah 

Pekerja/Buruh Di Hubungkan Dengan UU No.13 Tahun 2003 Serta Implikasinya 

Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha”, 

Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 73. 
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beratnya, jumlah luas apa yang dikerjakan. Manfaat 

pengupahan dalam sistem ini adalah :
40

 

1) Pekerja mendapat dorongan untuk bekerja giat 

2) Produktivitas semakin meningkat  

3) Alat-alat produksi dipergunakan secara intensif 

Adapun kelemahan dari pengupahan dalam sistem ini 

adalah.
41

 

1) Pekerja bekerja secara berlebih-lebihan 

2) Pekerja kurang menjaga kesehatan dan 

keselamatannya 

3) Kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu 

4) Upah tidak tetap 

 

3. Sistem Upah Pemufakatan 

Sistem upah ini dasarnya adalah upah potongan 

yaitu hasil upah pekerjaan tertentu, namun upah ini 

tidak dibrikan kepada masing-masing pekeja 

melainkan pada sekumpulan pekerja yang bersama-

sama melakukan pekerjaan itu. Jadi upah diberikan 

kepada suatu kelompok ini akan membagikan kepada 

para anggota. Misalnya pembuatan jalan, 

membongkar atau mengangkut barang. 

 

4. Upah Minimum 

Upah minimum adalah suatu standar minimum 

yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku 

industri untuk memberikan upah kepada pekerja di 

dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah 

minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai jarring 

pengaman. Menurut pasal  41 ayat (2) peraturan 

pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan 

(PP Pengupahan)di jelaskan bahwa upah minimum 

                                                 
40 Imam Soepomo, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, 

h.183. 
41 ibid 
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merupakan upah bulanan yang terdiri atas upah tanpa 

tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun 

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan 

ekonomi. 

Menurut pasal 42 PP Pengupahan, upah minimum 

hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang 

dari satu tahun pada perusahaan yang besangkutan. 

Upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau 

lebih dirundingkan secara bipartite antara pekerja 

dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut PP Pengupahan, upah minimum terbagi 

dalam beberapa jenis, yaitu :
42

 

a) Upah minimum provinsi (UMP), UMP ditetapkan 

oleh gubernur atas dasar rekomendasi dari dewan 

pengupahan provinsi di dasarkan pada hasil 

peninjaun kebutuhan hidup layak yang komponen 

dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. 

b) Upah minimum kabupaten/kota (UMK), Penentuan 

UMK juga dilakukan oleh gubernur. UMK harus 

lebih besar dar UMP. 

c) Upah minimu sektor provinsi (UMSP), sama 

seperti dua jenis upah minimum sebelumnya, 

UMSP juga ditetapkan oleh gubernur. Penetapan 

upah minimum sektoral dilakukan setelah 

mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor 

unggulan dari dewan pengupahan provinsi sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. Upah minimum 

sektoral provinsi harus lebih besar dari upah 

minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan. 

                                                 
42 Idik Saiful Bahri, Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik 

Desa, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat 2020) h .54. 
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d) Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), 

UMSK ditetapkan oleh gubernur di provinsi yang 

bersangkutan. Penetapan UMSK dilakukan setelah 

mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor 

unggulan dari dewan pengupahan kabupaten/kota 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. UMSK 

harus lebih besar dari upah minimum 

kabupaten/kota.   

 

e. Indikator-indikator Upah  

Yang menjadi sebuah indikator pengupahan kepada 

karyawan diantaranya :
43

 

1. Sistem pengupahan  

2. Sistem upah menurut produksi  

3. Sistem upah menurut senioritas. 

4. Sistem upah menurut kebutuhan. 

 

3. Gambaran Umum Penyerapan Tenaga Kerja 

1) Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para 

pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas 

sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan 

yang menggambarkan tersedianya pekerja atau 

lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.
44

 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan 

kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya 

pertumbuhan penduduk kerja. Penduduk yang bekerja 

terserap dan tersebar di berbagai sektor 

perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja 

disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. 

Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja, dapat 

dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk 

                                                 
43 M. As’ad. Psikologi Industri.( Jakarta : Liberty  1987) H, 99` 
44 Michel Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jakarta: 

Erlangga 2000), H.89. 
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yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, 

namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang 

berbeda demikian juga demikian juga tiap sektor 

berbeda dalam menyerap tenaga kerja, perbedaan laju 

pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu : 

a) Terdapat perbedaan laju peningkatan 

produktivitas kerja masing-masing sektor.  

b) Secara beransur-angsur terjadi perubahan 

sektoral. Baik dalam penyerapan tenaga kerja 

maupun dalam konyribusinya terhadap 

pendapatan nasional. 

 

2) Indikator penyerapan tenaga kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

Tenaga kerja diantaranya :
45

 

a. Nilai tambah 

b. Produktivitas tenaga kerja 

c. Rasio pengeluaran tenaga kerja 

4.  Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam 

Ada empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam.
46

 

1) Kemerdekaan Manusia 

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas 

kesolehan sosial Rasulallah SAW dengan tegas 

mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk 

membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran 

dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir sistem 

perbudakan dengan alasan apapun. Terlebih lagi adanya 

praktik jual-beli pekerja dan mengabaikan hak-haknya 

yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan. 

Kemerdakaan manusia yang dimaksud adalah agar 

seorang majikan menjaga bawahannya dan tidak 

bertindak sewenag-wenang kepada pekerjanya karena 

                                                 
45 Sari, laporan penelitian dan survey 1950-1980, volume 31 (pusat 

dokumentasi ilmiah, 2002) 
46 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana . 2008) H.157. 
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seorang pekerja juga mempuyai hak asasi yang tidak 

dapat diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang 

mempunyai usaha akan di tuntut mempekerjakan 

seseorang dengan tidak merampas kemerdekaannya 

maksudanya ialah tidak memaksakan seseorang untuk 

bekerja melampaui batas kemampuannya. 

 

2) Perinsip Kemuliaan Derajat Manusia 

Islam menetapkan setiap manusia apapun 

pekerjaannya dalam posisi yang terhormat karena Islam 

sangat mencintai seorang muslim yang gigih untuk 

kehidupannya. Allah swt menegaskan dalam Q.S Al-

jumu’ah (62:10): 

 

ًراَلَعلَُّكمْ  َو َكِثي ْ ِو َواذُْكُروااللّٰ  فَِاَذاُقِضَيِت الصََّلٰوُة فَانْ َتِشُرْواىِف أْلَْرِض َوابْ تَ ُغواِمْن َفْضِل اللّٰ
(ٓٔتُ ْفِلُحْوَن )  

Artinya: apabila telah ditunaikan solat jum’at maka 

bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah 

dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu berutung.47 

 

Kemulian orang yang bekerja terletak pada kontribusinya 

pada kemudahaan orang lain yang mendapat jasa atau 

tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan 

hal ini ialah “ Sebaik-baik manusia diantara kamu adalah yang 

paling banyak manfaatnya bagi orang lain,”(HR. Bukhori dan 

Mussim).
48 

Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan 

seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati 

terlebih lagi adalah hubungan diantara para pengusaha dan 

juga para pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan 

                                                 
47 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahannya (Bandung: Pt. 

Sigma Examedia Arkenleema, 2013) H, 554.  
48 Thoir Luth, Antara Perut Dan Etos Kerja, Dalam Perspektif Islam, 

(Jakarta: Gema Insani 2001). 
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pekerja untuk memnuhi kebutuhan produksi dan pemasaran 

yang di inginkan oleh konsumen dan seorang pekerja akan 

mendapatkan imbalan atas apa yang telah dikerjakannya. 

 

3) Prinsip Keadlian 

Keadilan meupakan sesuatu yang penting bagi 

kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-

hak yang layak sesuai dengan aktivitasmya. sesuai dengan 

firman allah swt dalam surat Al-Hadid (57-25): 

 

َلَقْد أَْرَسْلَناُرُسَلَنابِاْلبَ ي َِّنِت َواَنْ َزْلَناَمَعُهُم اْلِكَتَب َواْلِميْ َزاَن لِيَ ُقْوَم النَّاُس بِْلِقْسِط. 
َمْن يَ ْنُصرُُه, َوُرُسَلُو, بِاْلَغيِِّب. ِانَّ  َواَنْ َزْلَنااحَلِدْيَد ِفْيِو بَْأٌس َشِدْيٌد َوَمَنِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللّٰوُ 

َو َقِوىٌّ َعزِيْ ٌز ) (2ٕاللّٰ  

Artinya : Sesungguhnya  kami telah mengutus rasul-

rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah 

kami turunkan bersama mereka al kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang 

hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka 

mepergunakan besi itu) dan supaya allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama)nya dan rasul-rasulnya padahal allah 

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha 

perkasa.49  

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah 

mengutus para rasul dengan bukti yang nyata yakni hujjah-

hujjah yang jelas dan akurat yang disampaikan mealui para 

malaikat, lafadz al-kitab dalam ayat tersebut sekalipun 

bentuknya mufrod tetapi makna yang di maksud adalah jamak, 

yakni al-kutub (neraca) yang berarti keadilan. Keadilan yang 

dimaksud adalah sebuah perintah bagi manusia untuk berlaku 

adil bagi Manusia untuk berlaku adil bagi sesama, dengan 

menjunjung tinggi hak serta kewajiban yang dimiliki oleh 

orang lain. Lafazh selanjutnya yang bercerita tentang besi dan 

                                                 
49 Ibid. h.541 
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menolong agama Allah, Ibnu Abbas r.a memberikan 

penakwilannya orang-orang yang menolong agama Allah 

SWT padahal mereka tidak melihat-nya sesungguhnya allah 

maha kuat lagi maha perkasa artinya dia tidak memerlukan 

pertolongan siapapun, akan tetapi perbuatan tersebut 

manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang 

mengerjakannya.
50

    

Prinsip keadilan disini berkaitan dengan keadilan 

yang dilakukan oleh pengusaha yang adil dalam hal 

memberikan konpensasi atas apa yang telah dilakukan oleh 

seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok 

untuk bidangnya dan juga keadilan bisa dilihat dari segi 

pekerjaan yaitu pekerja harus melakukan kewajiban seorang 

pekerja yaitu memenuhi semua kewajiban yang ada dalam 

perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh 

mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja 

dengan efisien dan jujur. 

 

4) Prinsip Kejelasn Aqad (Perjanjian) Dan Transaksi Upah 

Islam sangat memperhitungkan masalah aqad, hal ini 

termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan 

perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan 

apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan 

pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya.
51

 Dalam hal 

ini perjanjian aqad diantara pekerja dan pengusaha haruslah 

jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja dan 

juga besaran konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan 

dan kapan pekerja itu akan menerima konpensasi tersebut. 

Degan adanya kejelasan aqad ini maka diharapkan tidak 

terjadi permasalahan dikemudian hari.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Abdullah Bin Muhammad. Op.Cit.H.473 
51 Nurul Huda,  Op.Cit. H.160. 
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H. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan rencana penelitian:. 

1. Yunensi Rika Rosa Nova, “Pengaruh Upah dan Modal 

terhadap  Penyerapan Tenaga Kerja pada Sentra Industri 

Kripik Bandar Lampung  dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial (uji T) bahwa varaibel 

upah tidak berpengaruh signifikansi terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan varaibel modal berpengaruh signifikansi 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sentra industri kripik 

pisang bandar lampung. Secara simultan (uji F) 

menunjukkan bahwa variabel upah dan modal berpengaruh 

signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dengan 

kata lain varaibel-variabel independen mampu menjelaskan 

besarnya variabel dependen penyerapan tenaga kerja.
52

 

2. Firman Firiswandi, “Pengaruh Upah dan Modal terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Studi Kasus 

Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan”. Hasil penelitian 

diperoleh nilai R Square (R2) adalah sebesar 0,624 atau 

62,4%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut 

menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari, Upah 

dan Modal mampu menjelaskan variable terikat, yaitu 

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 62,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 37,6% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selain itu, 

variabel Upah menjadi variabel yang paling berpengaruh 

secara signifikan dengan signifikansi 0,000 dan t hitung 

sebesar 7,288 sedangkan variabel Modal tidak berpengaruh 

                                                 
52 Yunensi Rika Rosa Nova, “Pengaruh Upah dan Modal terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja pada Sentra Industri Kripik Bandar Lampung  dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syari’ah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 2 
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signifikan karena t hitung yang didapat hanya sebesar 

0,400.
53

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Hardiyana, Farina 

Helwiyan  pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh 

kepemimpinan, motivasi dan Lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai dan kepegawaian pendidikan dan pelatihan 

Kabupaten Bandung”. Teknik analisis pada penelitian ini 

menggunakan metode analasis regresi linier berganda. 

Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kepemimpinan, 

motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan.
54

 

4. Penelitian yang dilakukan maharani tejasari 2008 yang 

berjudul ” peran sektor usaha kecil dan menengah dalam 

penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu metode anilisis 

linier berganda adalah netode OLS (ordinary least 

square).data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 

1996-2006. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu hasil 

penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha, kredit 

modal kerja dan PDB UKM secara signifikan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Sedangkan kredit investasi secara signifikan berpengaruh 

negative terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendapatan 

perkapita memberikan pengaruh yang signifikan secara 

negative terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendapatan 

perkapita memberikan pengaruh yang signifikan secara 

negative terhadap penyerapan tenaga kerja.
55

 

                                                 
 

53 Firman Firiswandi, “Pengaruh Upah dan Modal terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja pada Industri Kecil Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng Kota 
Medan”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Konsentrasi Manajemen Syariah 

Universitas Islam Negeri  Sumatera Utara, 2016), h.1 
54 Aan Hardiyana, Farina Helwiyana, Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi 

Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dan Kepegawaian Pendidikan 
Dan Pelatihan Kabupaten Bandung, Jurnal ISSN Vol. 5, No. 2, H. 86-96. 

55  Maharani Tejasari, “Peran Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam 

Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. (bogor, IPB : 

20018) 
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5. Penelitian yang dilakukan achmad hendra setiawan 2010 

yang berjudul “ analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor 

usaha kecil dan menengah (UKM) di kota semarang”. 

Metode yang digunakan yaitu metode analis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 

Square). Hasil penelitian yang ditemukan ialah penelitian 

menyimpulkan bahwa jumlah nilai usaha unit investasi, nilai 

output dan upah minimum secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, 

nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, 

sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah tenaga kerja.
56

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karib 2012 dengan 

judul “ Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, Dan Unit 

Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor 

Indutri Sumatera Barat” .Metode yang digunakan dalam 

penelitiannya yaitu model yang telah dirumuskan akan di 

regres untuk mengestimasi persamaan tersebut dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OlS), dengan 

menggunakan data sekunder dalam menganalisis yang 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti badan pusat statistic 

(BPS), dinas perindustrian dan perdagangan sumatera barat 

(sektor industri dalam angka 1997-2008). Hasil dari 

penelitian yang dilakukannya yaitu : (1) penyerapan tenaga 

kerja pada sektor industry sumatera barat dipengaruhi oleh 

variabel nilai produksi, nilai investasi dan jumlah unit usaha, 

(2) nilai produksi, nilai investasi, dan jumlah unit usaha  

merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada sektor industri sumatera barat 1997-2008, (3) 

variabel produksi, dan investasi merupakan faktor yang 

                                                 
56  Achmad Hendra Setiawan, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang”. (Semarang : 2010). 
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cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada sektor industri sumatera barat.
57

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh rizki eka putera 2012 dengan 

judul ”Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai 

Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Mebel Di Kecamatan Pendurung Kota Semarang” metode 

yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode analisis 

regresi linier berganda dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS 16 for windows. Hasil penelitian yang 

dilakukan yaitu hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan 

antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan 

terhadap penyerapan tenaga kerja industry mebel di 

kecamatan pendurung kota semarang.
58

   

8. Penelitian yang dilakukan fakturrahman. “Usaha Kecil 

Menengah Dan Penyerapan Tenaga Kerja” hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan pasal 27 ayat 2 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, maka diperlukan strategi pembangunan yang 

mengedepankan kesempatan kerja. Bila ini yang menjadi 

dasar, maka strategi investasi juga tidak lagi diarahkan pada 

industri yang besar-besar yang telah terbukti tidak mampu 

menyerap tenaga kerja dan sangat sensitive terhadap gejolak 

ekonomi. Dengan memperhatikan kerja UKM, Pemerintah 

sudah selayaknya menempatkan UKM sebagai motor 

penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

sekaligus payung penyerapan tenaga kerjaa melalui strategi 

sebagai berikut: mengarahkan pembangunan ekonomi 

dengan menghidupkan UKM di kabupaten/kota. 
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: 2012). 
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Meningkatkan implementation will pemerintah dalam 

mengembangkan UKM. Melakukan perubahan mindset 

masyarakat melalui pengembangan pendidikan yang 

mengarah pada kewirausahaan. Meningkatkan   koordinasi 

antar-instansi dan kegiatan pembinaan UKM, baik di pusat 

dan daerah. Membangun lembaga khusus  yang mengurus 

teknologi, akses finansial, pasar UKM, produktivitas dan 

mobilitas TK mengembangkan prohram pendidikan 9tahun 

yang terkait dengan klusteralisasi usaha. Melakukan 

pembinaan UKM dengan metode bagi hasil. Menciptakan 

good governance dengan mengurangi tingkat korupsi.
59

 

9. Penelitian yang dilakukan I Gusti Agung Indradewa, ketut 

suardika natha dengan judul “pengaruh inflasi, PDRB dan 

upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

bali. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa variabel 

upah minimum secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di ropinsi bali.
60

 

10. Ida Farida, Hesti Widianti, Sunandar berjudul, “Analisis 

Pengaruh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) 

Pengrajin Shuttlecock Dalam Meningkatkan Pendapatan 

(Studi Kasus Di Desa Lawatan Kecamatan Dukuturi 

Kabupaten Tegal)” Peningkatan pendapatan merupakan 

tujuan utama dari suatu usaha yang menginginkan usahanya 

dapat memenuhi target yang telah direncanakan. 

Peningkatan pendapatan terjadi apabila yang telah diberikan 

oleh perusahaan. Dari hasil perhitungan jika harapan kurang 

dari kinerja yang telah diberikan dapat dikatakan terjadi 

ketidakpuasan. Berdasarkan hasil analisis, maka hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Secara parsial 

variabel jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan 

                                                 
59 Fakhturahman, “Peran Modal Manusia Dan Modal Investasi Terhadap 

Nilai Produksi Industri Kecil Di Kota Pekanbaru”.  Jurnal Benefita, Vol. 2 No.4 (21 

Februari 2017), h. 6. 
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terhadap peningkatan pendapatan karena mempunyai 

signifikansi t > 0,05, Secara simultan variabel bebas 

(pendidikan, kemampuan, lama bekerja, jenis kelamin dan 

umur) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya 

signifikansi F  lebih besar 0,05. 63.
61

 

Perbedaan tampak jelas dari judul penelitian yang 

penulis bahas dengan kesepuluh penelitian terdahulu ini, 

dimana mulai dari variable yang dibahas, objek, cara analisis 

dan periode pembahasannya jelas berbeda, namun hanya saja 

penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan 

penulis bahas,  maka dari itu perlu untuk diteliti lebih dalam 

mengenai penelitian yang penulis bahas, karena sebelumnya 

belum dibahas oleh peneliti manapun. Dengan melihat latar 

belakang di atas maka penulis perlu melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja 

Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Umkm Kasur 

Springbed Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan )” 

 

I. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan studi lietratur, 

maka dibuat sebuah Kerangka berfikir yang dapat penulis 

gambarkan adalah sebagai berikut 
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Lingkungan kerja 

X1 

Upah 

X2 

Penyerapan Tenaga Kerja 

  (Y) 

Skema Kerangka 

 

Dalam suatu pandangan hukum  islam klasik, kerja 

dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kerja dalam arti 

luas (umum). Yakni semua bentuk usaha yang dilakukan 

manusia baik dalam hal materi atau non materi, intelektual 

atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam islam pengertian kerja 

sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang 

dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit 

(khusus), yakni kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja 

dalam memenuhi tuntunan hidup manusia berupa makan, 

pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) 

yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus 

ditunaikannya, untuk menentukan tingkat derajatnya, baik 

dimata manusia maupun dimata allah swt.
 62

 

Menurut Artoyo tenaga kerja adalah potensi yang 

terkandung dalam diri manusia yang di kaitkan dengan 

pendayagunaan di berbagai kegiatan usaha yang ada.
63

 

Melalaui  hal tersebut bisa diketahui apakah kinerja dari 
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karyawan sejalan dengan pencapaian target perusahaan atau 

tidak mencapai target perusahaan. Apabila target tidak 

tercapai maka perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu lingkungan kerja dan 

upah turut andil dalam terciptanya peningkatan produktivitas 

target. 

Menurut Terry lingkungan kerja dapat diartikan 

sebagai kekuatan kekuatan yang mempengaruhi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi 

atau perusahaan.
64

 Dari definisi tersebut sangat jelas bahwa 

lingkungan kerja berdampak baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap optimalnya kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja tidak kalah penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai. Dimana lingkungan kerja 

adalah kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada 

dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus mampu 

memberikan lingkungan kerja yang memadai seperti 

lingkungan fisik (ruangan yang nyaman, bersih), serta 

lingkungan kerja non fisik (suasana kerja karyawan, 

kesejahteraan karyawan, hubungan karyawan dengan 

karyawan, hubungan karyawan dengan pimpinan dan tempat 

ibadah).  

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 

pasal 1 angka 30 menyatakan upah merupakan hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk  tunjangan bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan jasa yang telah atau 

akan di lakukan. 

 

J. Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sugiono Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian.
65

 Di katakana sementara, karena 
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65
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jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian 

belum jawaban yang empiris, Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan oleh penulis sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap penyerapan tenaga 

kerja 

Menurut penelitian Derina Sukmawati yang berjudul 

Pengaruh Kepemimpinan, lingkungan kerja fisik, dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pertamina 

(Persero) UPMS III terminal transit utama balongan 

Indramayu, menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kepemimpinan, variabel lingkungan kerja dan variabel 

komepnsasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, 

variabel kompensasi memiliki koefisien regresi yang besar 

sebesar 0,271 dibanding variabel bebas lainnya.
66

 

 Ho : Lingkungan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

 H1 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

 

2. Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja 

Menurut penelitian Firman Firiswandi, “Pengaruh 

Upah dan Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada 

Industri Kecil Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng 

Kota Medan”. Hasil penelitian diperoleh nilai R Square 

(R2) adalah sebesar 0,624 atau 62,4%. Besarnya nilai 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa 

variabel bebas yang terdiri dari, Upah dan Modal mampu 

menjelaskan variable terikat, yaitu Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) sebesar 62,4%, sedangkan sisanya sebesar 

                                                 
66

 Ferina Sukmawatti, Jurnal JEB ,Pengaruh Kepemimpinan, 

Lingkungan kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Pertamina (Persero) UPMS III Terminal Transit Utama balongan Indramayu, 
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37,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. Selain itu, 

variabel Upah menjadi variabel yang paling berpengaruh 

secara signifikan dengan signifikansi 0,000 dan t hitung 

sebesar 7,288 sedangkan variabel Modal tidak 

berpengaruh signifikan karena t hitung yang didapat 

hanya sebesar 0,400. 

Ho  : Upah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

H2 : Upah  berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

 

3. Pengaruh lingkungan kerja dan upah terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

Menurut penelitian Yunensi Rika Rosa Nova, 

“Pengaruh Upah dan Modal terhadap  Penyerapan 

Tenaga Kerja pada Sentra Industri Kripik Bandar 

Lampung  dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Secara 

keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial (uji T) bahwa varaibel 

upah tidak berpengaruh signifikansi terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan varaibel modal berpengaruh signifikansi 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sentra industri 

kripik pisang bandar lampung. Secara simultan (uji F) 

menunjukkan bahwa variabel upah dan modal 

berpengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Maka dengan kata lain varaibel-variabel 

independen mampu menjelaskan besarnya variabel 

dependen penyerapan tenaga kerja.
67
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Ho: Lingkungan kerja dan upah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja   karyawan 

H3: Lingkungan kerja dan upah berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja karyawan 
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Lampiran 1 kuesioner penelitian 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI 

 RADEN INTAN LAMPUNG 

 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i  

Karyawan UMKM Kasur Springbad Desa Jatimulyo Kecamatan Jati 

Agung.. 

 Dengan Hormat, 

  

Dalam rangka penyusunan skripsi kami tentang ”PENGARUH 

LINGKUNGAN KERJA DAN UPAH TERHADAP PENYERAPAN 

TENAGA KERJA UMKM KASUR SPRINGBAD DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Studi Pada Desa Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” maka kami 

sangat mengharapkan bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini 

sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Kuesioner ini 

digunakan untuk memperoleh data responden untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja dan upah terhadap 

penyerapan tenaga kerja UMKM kasur springbad.  

Hasil kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, 

sehingga setiap data yang diperoleh tidak akan dipublikasikan untuk 

kepetingan lainnya. Setiap kesungguhan jawaban anda merupakan 

bantuan yang sangat berharga bagi kami dalam penyelesaian skripsi 

ini, sebagai tugas akhir di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

Atas bantuan Anda dalam mengisi kuesioner ini kami mengucapkan 

terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

 

Rizki Irawan 
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KUESIONER PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah nama saudara jika perlu. 

2. Sebelum menjawab baca lah pertanyaan dibawah ini dengan 

cermat dan teliti. 

3. Berilah tanda check list ( v ) yang sesuai dengan anggapan 

saudara. 

B. Identitas responden 

1. Nama   =……………. 

2. Jenis kelamin  =……………. 

3. Umur   =……………. 

4. Masa kerja  =…………….. 

5. Bagian   =…………….. 

 Keterangan: Beri tanda centang (√) pada kotak disebelah kanan 

setiap pertanyaan/pernyataan yang sesuai dengan pendapat anda. 

 SS  = Sangat Setuju  

S  = Setuju  

KS = Kurang Setuju  

TS = Tidak Setuju  

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Lingkungan Kerja 

No Pernyataan STS TS KS S SS 

1 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara tempat 

bekerja memiliki kondisi 

lingkugan yang baik?           

2 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara kondisi 

lingkungan yang bersih           
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perlu diterapkan? 

3 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

perusahaan perlu 

menerapkan aturan tentang 

menjaga lingkungan kerja?           

4 

Apakah menurut 

Bapak/Ibu/Saudara dalam 

bekerja sosialisasi antara 

karyawan dengan 

masyarakat tempat bekerja 

perlu diterapkan?           

5 

Apakah menurut 

Bapak/Ibu/Saudara 

karyawan dan masyarakat 

tempat bekerja memiliki 

hubungan yang baik?           

6 

 Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

perusahaan memberikan 

konstribusi terhadap 

pengembangan lingkungan 

dan masyarakat sekitar?           

7 

Apakah menurut 

Bapak/Ibu/Saudara 

keadaan fisik tempat 

bekerja sudah memadai ?           

8 

 Apakah menurut 

Bapak/Ibu/Saudara kondisi 

sirkulasi udara, 

penerangan, ruang gerak, 

pewarnaan dan keamanan 

perlu diterapakan ?           
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9 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara kondisi 

tempat kerja yang nyaman 

akan mendukung aktivitas 

dan meningkatkan kinerja 

karyawan ?           

Upah 

1 

 Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara 

pekerjaan yang diberikan 

UMKM kasur springbad 

sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki?           

2 

 Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara UMKM 

kasur springbad bisa 

mendorong perekonomian 

pekerja ?           

3 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara 

pekerjaan yang diberikan 

tidak sesuai degan 

keahlian saya?           

4 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara imbalan 

atas usaha kerja yang 

dilakukan sesuai dengan 

yang diharapkan?           

5 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara 

perusahaan perlu 

memberikan imbalan 

sesuai dengan 

skill/keahlian yang 

dimiliki karyawan?           
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6 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

imbalan yang diterima 

cukup memenuhi 

kebutuhan sehari-hari ?           

7 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/ saudara hasil 

kerja yang kurang baik 

akan mempengaruhi upah 

yang diterima ?           

8 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara semakin 

banyak barang yang 

diproduksi semakin besar 

upah yang diterima?           

9 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

perusahaan perlu 

memberikan bonus kepada 

karyawan yang memiliki 

prestasi dalam bekerja ?           

Penyerapan Tenaga Kerja 

1 

 Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara jumlah 

tenaga kerja yang sedang 

bekerja sesuai dengan 

kebutuhan produksi 

UMKM kasur springbad?           

2 

 Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara jumlah 

tenaga kerja perlu 

ditambah setiap tahunnya?           
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3 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara tenaga 

kerja perlu mendapatkan 

pelatihan sebelum 

bekerja?           

4 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara adanya 

UMKM Kasur Springbad  

dapat membantu 

pemerintah dalam 

mengurangi pengangguran 

di kecamatan jati agung?           

5 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara 

pemerintah perlu 

membantu UMKM 

tersebut ?           

6 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

lapangan kerja yang 

diberikan dapat 

mengurangi jumlah 

pengangguran masyarakat 

sekitar?           

7 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara adanya 

UMKM dapat 

menumbuhkan 

perekonomian di sektor 

usaha lain?           

8 

Apakah Menurut 

bapak/ibu/saudara  adanya 

UMKM mengurangi 

angka jumlah 

pengangguran di           
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kecamatan jati agung? 

9 

Apakah menurut 

Bapak/ibu/Saudara 

pertumbuhan penduduk 

kerja semakin baik dan 

berkembang setiap 

tahunnya?           

  

Lampiran 2. data hasil kuisioner 

Lingkungan Kerja (X1) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 
skor 

total 

3 5 4 4 5 3 2 5 4 35 

3 4 4 4 3 2 2 5 4 31 

3 3 4 3 3 2 2 4 4 28 

4 4 4 4 5 3 2 4 4 34 

3 4 4 4 3 3 2 4 4 31 

3 4 4 3 3 3 2 4 4 30 

3 5 4 3 4 3 2 4 5 33 

4 3 4 4 4 2 2 4 5 32 

3 5 4 3 4 3 2 5 4 33 

3 4 4 4 4 3 2 5 5 34 

4 4 5 4 4 3 2 5 4 35 

4 3 4 4 3 3 2 5 4 32 

3 4 4 4 3 2 3 4 4 31 

4 4 5 4 3 3 3 5 4 35 

4 4 5 4 3 3 3 5 4 35 

4 4 5 4 3 3 3 5 4 35 

3 3 4 4 2 3 3 5 4 31 

4 4 4 3 2 3 3 5 3 31 
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3 4 4 4 2 3 3 4 3 30 

4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 

3 5 4 4 4 3 3 4 4 34 

3 4 5 4 4 3 3 4 3 33 

3 3 5 4 4 3 3 5 5 35 

4 3 3 4 4 3 3 4 5 33 

4 4 5 4 4 3 3 5 5 37 

4 5 3 3 3 3 3 5 5 34 

3 5 3 4 3 3 3 4 5 33 

3 5 3 4 4 3 3 4 5 34 

4 5 5 4 4 4 3 5 5 39 

4 5 4 4 5 4 3 5 5 39 

3 5 4 4 4 4 4 5 4 37 

4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

3 3 4 4 4 4 4 5 4 35 

3 4 4 4 4 4 4 5 5 37 

4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 

3 5 4 4 4 4 4 5 5 38 

4 5 5 5 4 4 4 5 4 40 

4 5 5 5 4 4 4 5 5 41 

4 5 5 5 4 4 4 5 4 40 

4 5 5 5 3 4 4 5 4 39 

4 5 5 5 4 4 4 5 5 41 

3 4 5 5 4 4 4 5 5 39 

4 5 5 4 4 4 4 5 5 40 

4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 

4 3 5 4 4 4 4 4 4 36 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 
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Upah (X2) 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
skor 

total 

3 3 2 4 3 3 5 4 4 31 

3 3 2 3 4 3 4 4 4 30 

3 3 2 4 3 4 4 4 4 31 

3 3 3 4 3 3 5 4 3 31 

3 3 2 4 3 4 4 4 4 31 

3 3 2 5 4 3 3 5 4 32 

3 3 3 5 3 4 4 4 4 33 

3 3 2 3 4 4 5 5 4 33 

3 3 3 4 3 3 5 5 4 33 

4 3 1 3 4 2 4 4 4 29 

4 3 2 3 4 3 4 5 3 31 

4 3 2 3 4 3 4 5 4 32 

4 3 2 3 4 3 4 5 4 32 

4 3 2 4 3 4 4 5 3 32 

4 3 2 4 3 5 4 5 4 34 

4 3 2 4 3 5 4 5 4 34 

4 3 2 5 3 5 4 5 3 34 

4 3 2 5 4 4 5 5 4 36 

4 3 3 4 4 4 4 5 4 35 

4 4 3 4 5 5 5 5 4 39 

4 4 3 5 3 5 5 5 5 39 

4 4 2 4 3 5 5 5 4 36 

4 4 1 4 3 5 4 5 3 33 

4 4 2 5 4 4 4 5 4 36 

4 4 2 5 4 4 4 5 5 37 

4 4 2 5 3 4 5 5 4 36 

4 4 2 4 3 4 5 5 4 35 

4 4 3 4 4 5 5 5 4 38 

4 4 3 5 3 4 5 5 3 36 

4 4 2 5 4 3 5 5 4 36 
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4 4 2 5 4 5 4 5 4 37 

4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 

4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 

4 4 3 4 3 4 5 5 4 36 

5 4 2 4 2 3 4 5 3 32 

5 4 2 4 4 4 5 5 4 37 

5 4 3 5 4 4 5 4 3 37 

5 4 3 5 4 5 5 4 4 39 

5 5 3 5 4 4 5 5 4 40 

5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 

5 5 2 5 3 4 4 5 4 37 

5 5 2 4 3 3 4 4 3 33 

5 5 2 3 3 4 4 5 4 35 

5 5 2 4 4 3 5 5 4 37 

5 5 2 4 4 4 4 5 3 36 

5 5 2 5 4 3 4 5 4 37 

 

penyerapan tenaga kerja (Y) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
skor 

total 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 

3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 

3 4 4 4 3 3 3 4 4 32 

3 5 4 4 4 3 4 4 3 34 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 

4 5 3 4 4 4 5 3 2 34 

4 5 4 4 4 2 4 4 2 33 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 

4 4 4 5 4 2 4 4 3 34 

4 5 4 5 4 3 4 4 3 36 

4 4 5 5 4 4 4 4 3 37 

4 5 4 4 5 4 5 3 3 37 

4 5 4 4 3 3 5 4 4 36 
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3 4 4 4 4 3 5 4 3 34 

3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 4 4 4 4 3 4 4 3 33 

3 4 3 5 4 4 5 4 3 35 

3 5 4 5 4 3 5 4 3 36 

3 4 3 5 3 4 5 4 3 34 

3 4 3 5 4 2 5 5 3 34 

4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 

4 4 4 5 4 4 5 5 2 37 

3 4 5 5 4 3 4 5 4 37 

4 3 5 5 4 4 5 4 4 38 

3 4 4 5 4 3 5 4 4 36 

4 4 4 4 5 4 5 4 3 37 

3 4 3 4 5 2 5 4 5 35 

4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 

3 5 4 4 4 4 4 5 3 36 

4 5 5 4 4 3 4 5 3 37 

3 5 3 4 5 2 5 5 3 35 

4 5 5 4 4 2 3 4 3 34 

3 4 3 4 3 2 3 4 2 28 

4 4 4 4 3 2 5 4 2 32 

3 4 5 4 3 3 5 4 5 36 

3 3 4 4 3 3 4 3 4 31 

3 3 5 4 4 3 5 3 5 35 

3 4 5 4 4 3 5 4 5 37 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 

4 3 4 5 4 4 4 5 3 36 

4 4 4 5 3 3 4 5 4 36 

4 5 4 4 3 4 4 5 3 36 

4 5 4 4 3 2 4 5 4 35 

4 5 3 4 3 2 4 5 5 35 

4 5 4 5 4 2 5 5 4 38 

4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 
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Lampiran 3. dokumentasi karyawan UMKM kasur springbed 
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Lampiran 4. Uji validitas 

 

Uji Validitas 

Lingkungan Kerja (X1) 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 total 

X1

.1 

Pears

on 

Correl

ation 

1 ,006 ,351
*
 

,209 ,106 ,309
*
 

,328
*
 

,202 ,028 ,474
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

,968 ,017 ,163 ,483 ,037 ,026 ,177 ,856 ,001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.2 

Pears

on 

Correl

ation 

,006 1 ,067 ,170 ,208 ,376
*
 

,372
*
 

,253 ,285 ,605
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,968 

 

,658 ,259 ,166 ,010 ,011 ,090 ,055 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.3 

Pears

on 

Correl

ation 

,351
*
 

,067 1 ,486
**

 ,128 ,345
*
 

,085 ,353
*
 -,055 ,519

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,017 ,658 

 

,001 ,397 ,019 ,572 ,016 ,719 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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X1

.4 

Pears

on 

Correl

ation 

,209 ,170 ,486
**

 

1 ,214 ,415
**

 

,005 ,223 ,152 ,543
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,163 ,259 ,001 

 

,153 ,004 ,976 ,136 ,314 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.5 

Pears

on 

Correl

ation 

,106 ,208 ,128 ,214 1 ,344
*
 

,056 ,006 ,394
**

 ,520
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,483 ,166 ,397 ,153 

 

,019 ,712 ,970 ,007 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.6 

Pears

on 

Correl

ation 

,309
*
 

,376
*
 

,345
*
 

,415
**

 ,344
*
 1 ,306

*
 

,375
*
 ,154 ,729

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,037 ,010 ,019 ,004 ,019 

 

,038 ,010 ,306 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.7 

Pears

on 

Correl

ation 

,328
*
 

,372
*
 

,085 ,005 ,056 ,306
*
 

1 ,144 ,171 ,545
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,026 ,011 ,572 ,976 ,712 ,038 

 

,340 ,256 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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X1

.8 

Pears

on 

Correl

ation 

,202 ,253 ,353
*
 

,223 ,006 ,375
*
 

,144 1 ,158 ,505
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,177 ,090 ,016 ,136 ,970 ,010 ,340 

 

,295 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1

.9 

Pears

on 

Correl

ation 

,028 ,285 -

,055 

,152 ,394
**

 ,154 ,171 ,158 1 ,479
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,856 ,055 ,719 ,314 ,007 ,306 ,256 ,295 

 

,001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

tot

al 

Pears

on 

Correl

ation 

,474
**

 

,605
**

 

,519
**

 

,543
**

 ,520
**

 ,729
**

 

,545
**

 

,505
**

 ,479
**

 1 

Sig. 

(2-

tailed) 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas 

Upah (X2) 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 

TOT

AL 

X2

.1 

Pears

on 

Correl

ation 

1 ,210 ,009 ,157 ,084 ,131 ,050 ,286 -

,167 

,423
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

,162 ,952 ,297 ,581 ,387 ,740 ,054 ,268 ,003 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.2 

Pears

on 

Correl

ation 

,210 1 ,394
**

 

,234 ,180 ,275 ,411
**

 

,044 ,192 ,694
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,162 

 

,007 ,118 ,231 ,064 ,005 ,771 ,201 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.3 

Pears

on 

Correl

ation 

,009 ,394
**

 

1 ,303
*
 

,035 ,298
*
 

,374
*
 

-,017 ,106 ,564
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,952 ,007 

 

,040 ,818 ,044 ,010 ,911 ,483 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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X2

.4 

Pears

on 

Correl

ation 

,157 ,234 ,303
*
 

1 ,000 ,305
*
 

,124 ,090 ,114 ,560
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,297 ,118 ,040 

 

1,000 ,039 ,411 ,553 ,449 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.5 

Pears

on 

Correl

ation 

,084 ,180 ,035 ,000 1 -

,118 

,071 ,091 ,234 ,323
*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,581 ,231 ,818 1,00

0  

,434 ,641 ,548 ,118 ,029 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.6 

Pears

on 

Correl

ation 

,131 ,275 ,298
*
 

,305
*
 

-,118 1 ,113 ,290 ,142 ,597
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,387 ,064 ,044 ,039 ,434 

 

,457 ,051 ,347 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.7 

Pears

on 

Correl

ation 

,050 ,411
**

 

,374
*
 

,124 ,071 ,113 1 -,009 ,096 ,485
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,740 ,005 ,010 ,411 ,641 ,457 

 

,955 ,524 ,001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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X2

.8 

Pears

on 

Correl

ation 

,286 ,044 -

,017 

,090 ,091 ,290 -

,009 

1 ,138 ,379
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,054 ,771 ,911 ,553 ,548 ,051 ,955 

 

,359 ,009 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2

.9 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,167 

,192 ,106 ,114 ,234 ,142 ,096 ,138 1 ,366
*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,268 ,201 ,483 ,449 ,118 ,347 ,524 ,359 

 

,012 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

TO

TA

L 

Pears

on 

Correl

ation 

,423
**

 

,694
**

 

,564
**

 

,560
**

 

,323
*
 ,597

**
 

,485
**

 

,379
**

 ,366
*
 

1 

Sig. 

(2-

tailed) 

,003 ,000 ,000 ,000 ,029 ,000 ,001 ,009 ,012 

 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Validitas 

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 

TOT

AL 

Y.1 Pears

on 

Correl

ation 

1 ,175 ,210 ,126 ,071 ,065 -

,012 

,165 -

,125 

,362
*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

,245 ,161 ,403 ,638 ,666 ,938 ,272 ,407 ,013 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2 Pears

on 

Correl

ation 

,175 1 -

,050 

-

,133 

,142 -,127 ,082 ,331
*
 -

,119 

,336
*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,245 

 

,742 ,377 ,348 ,402 ,586 ,025 ,430 ,022 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.3 Pears

on 

Correl

ation 

,210 -

,050 

1 ,000 ,059 ,133 ,000 ,000 ,285 ,437
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,161 ,742 

 

1,00

0 

,697 ,380 1,00

0 

1,000 ,055 ,002 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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Y.4 Pears

on 

Correl

ation 

,126 -

,133 

,000 1 ,121 ,238 ,235 ,311
*
 -

,007 

,426
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,403 ,377 1,00

0  

,421 ,112 ,116 ,035 ,964 ,003 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.5 Pears

on 

Correl

ation 

,071 ,142 ,059 ,121 1 ,130 ,388
**

 

-,028 ,015 ,472
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,638 ,348 ,697 ,421 

 

,390 ,008 ,852 ,921 ,001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.6 Pears

on 

Correl

ation 

,065 -

,127 

,133 ,238 ,130 1 ,174 -,048 -

,045 

,425
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,666 ,402 ,380 ,112 ,390 

 

,247 ,750 ,766 ,003 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.7 Pears

on 

Correl

ation 

-

,012 

,082 ,000 ,235 ,388
**

 

,174 1 ,005 ,174 ,537
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,938 ,586 1,00

0 

,116 ,008 ,247 

 

,975 ,247 ,000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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Y.8 Pears

on 

Correl

ation 

,165 ,331
*
 

,000 ,311
*
 

-

,028 

-,048 ,005 1 ,050 ,436
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,272 ,025 1,00

0 

,035 ,852 ,750 ,975 

 

,742 ,002 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.9 Pears

on 

Correl

ation 

-

,125 

-

,119 

,285 -

,007 

,015 -,045 ,174 ,050 1 ,405
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,407 ,430 ,055 ,964 ,921 ,766 ,247 ,742 

 

,005 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

TOT

AL 

Pears

on 

Correl

ation 

,362
*
 

,336
*
 

,437
**

 

,426
**

 

,472
**

 

,425
**

 ,537
**

 

,436
**

 ,405
**

 

1 

Sig. 

(2-

tailed) 

,013 ,022 ,002 ,003 ,001 ,003 ,000 ,002 ,005 

 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5. Uji reabilitas 

 

uji reabilitas lingkungan kerja (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,702 9 

 

uji reabilitis upah (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,612 9 

 

Uji reabilitas penyerapan tenaga kerja (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,413 9 
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Lampiran 6. Uji asumsi klasik 

 

 
Regression 
 
 

[DataSet0]  

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 upah, 

lingkungan 

kerja
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,333
a
 ,111 ,069 2,40559 

a. Predictors: (Constant), upah, lingkungan kerja 

b. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 28,323 5,775  4,904 ,000   
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lingkungan 

kerja 

,054 ,130 ,064 ,413 ,682 ,933 1,07

1 

Upah ,144 ,140 ,159 1,027 ,310 ,933 1,07

1 

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 30,991 2 15,495 2,678 ,080
b
 

Residual 248,835 43 5,787   

Total 279,826 45    

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

b. Predictors: (Constant), upah, lingkungan kerja 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Mod

el 

Dim

ensi

on 

Eigenv

alue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Cons

tant) 

lingkung

an kerja upah 

1 1 2,993 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,004 26,365 ,46 ,86 ,03 

3 ,003 32,163 ,54 ,14 ,97 

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

 

Residuals Statistics
a
 

 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviatio

n N 

Predicted 

Value 

33,4625 36,7949 35,21

74 

,82987 46 
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Std. 

Predicted 

Value 

-2,115 1,901 ,000 1,000 46 

Standard 

Error of 

Predicted 

Value 

,374 ,898 ,597 ,145 46 

Adjusted 

Predicted 

Value 

33,0518 36,9170 35,20

95 

,84475 46 

Residual -

7,59570 

6,09446 ,0000

0 

2,35153 46 

Std. 

Residual 

-3,158 2,533 ,000 ,978 46 

Stud. 

Residual 

-3,202 2,603 ,002 1,006 46 

Deleted 

Residual 

-

7,81359 

6,43323 ,0079

1 

2,49416 46 

Stud. 

Deleted 

Residual 

-3,627 2,803 -,005 1,056 46 

Mahal. 

Distance 

,109 5,290 1,957 1,404 46 

Cook's 

Distance 

,000 ,126 ,020 ,031 46 

Centered 

Leverage 

Value 

,002 ,118 ,043 ,031 46 

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 
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Uji normalitas 

 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 46 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,35152585 

Most Extreme Absolute ,105 
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Differences Positive ,068 

Negative -,105 

Test Statistic ,105 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
 
Uji linier berganda 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,186
a
 ,035 -,010 2,50634 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

 
 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9,712 2 4,856 ,773 ,468
b
 

Residual 270,114 43 6,282   

Total 279,826 45    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,323 5,775  4,904 ,000 

X1 ,054 ,130 ,064 ,413 ,682 

X2 ,144 ,140 ,159 1,027 ,310 

a. Dependent Variable: Y 

 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 totalX2, 

totalX1
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: totally 

b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,742
a
 ,535 ,510 2,57681 

a. Predictors: (Constant), totalX2, totalX1 

 
 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 14,132 2 7,066 1,144 ,008
b
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Residual 265,694 43 6,179   

Total 279,826 45    

a. Dependent Variable: totally 

b. Predictors: (Constant), totalX2, totalX1 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 24,699 4,508  5,479 ,000 

Lingkunga

n kerja 

,129 ,113 ,170 2,141 ,026 

Upah ,303 ,129 ,333 2,341 ,024 

a. Dependent Variable: penyerapan tenaga kerja 

 

 


