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ABSTRAK 

 

UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan 

oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha 

maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena 

sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat 

terserap dan bermanfaat secara optimal.  Adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaruh Jumlah Umkm 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah Tenaga Kerja 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 Di Kabupaten 

Lampung Tengah (2) Bagaimana Pengaruh   jumlah UMKM dan 

Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan (3) 

Bagaimanakah Pandangan Islam Tentang Pengaruh Sektor UMKM 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penelitian ini bertujuan Untuk 

Pengaruh  jumlah UMKM dan  Jumlah Tenaga Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

metode Penelitian ini penulis menggunakan metode Mixed 

Method, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif 

dalam satu penelitian, Mixed method (metode gabungan: kuanitatif-

kualitatif) sumber data dipeoleh dari data sekunder dengan 

pengumpulan data mengunakan informasi melalui catatan, 

dokumentasi Dinas Koperasi UKM dan BPS Kabupaten Lampung 

Tengah. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah jumlah 

data yang di kumpulkan dari laporan jumlah UMKM, jumlah Tenaga 

Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan sampel 6 tahun dari 

tahun 2014-2019. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi 

linear berganda, uji t dan Uji F. 

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  variable Jumlah 

UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dengan demikian Ha  diterima dan H1  ditolak. Sedangkan 

variable jumlah Tenaga kerja UMKM memiliki pengaruh positif dan 

signifikan   terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian H2 

diterima dan H0 ditolak. Ekonomi islam memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah suatu bagian dari pembangunan 

ekonomi dengan tujuan membangun membangun ekonomi yang kuat 

dan mandiri. Dengan hal ini tenaga kerja merupak faktor produksi 

mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak 

berguna bila tidak diekploitasi oleh manusia dan di kelola oleh buruh. 

Kata Kunci : Jumlah UMKM, Jumlah Tenaga Kerja dan 

Pertumbuhan Ekonomi 
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MOTTO 

 

 

ٰٓ أَن تَۡكَرهُوْا َشيۡ  ا َوهَُو َخۡيٞر لَُّكۡمۖۡ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقِتَاُل َوهَُو ُكۡرٞه لَُّكۡمۖۡ َوَعَسى   ٔ  ٔ

ٰٓ أَن تُِحبُّوْا َشيۡ  ُ يَۡعلَُم َوأَنتُۡم ََل تَۡعلَُموَن  َوَعَسى  ا َوهَُو َشّرٞ لَُّكۡمۚۡ َوٱَّللَّ  ٔ  ٔ٦١٢ 

 

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak 

menyenagkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi 

sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai 

sesuatu , padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui , sedang 

kamu tidak mengetahui.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Az-Zikru Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Wali, 2010), h. 34  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 

tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap 

penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Ada pun 

judul skripsi ini adalah ANALISIS PENGARUH  JUMLAH 

UMKM DAN JUMLAH TENAGA KERJA UMKM 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014-

2019 MENURUT PERPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

di Kabupaten Lampung Tengah),  penulis akan menjelaskan 

beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan) guna mengetahui keadaan yang nyata.
1
 

2. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (benda, orang) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
2
 

3. UMKM adalah salah satu badan usaha milik warga negara 

indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang 

memiliki kekayaan bersih, tidak termaksud tanah dan 

bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan atau atau 

mempunyai No atau hasil penjualan rata-rata pertahun 

                                                           
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h.234 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia, 2011), h.1045  



 
 
2 

sebanyak Rp. 1 miliar dan  usaha tersebut berdiri sendiri.
3
 

Mikro kecil menengah usaha yang punya peranan penting 

dalam perekonomian negara indonesia,baik dari sisi lapangan 

kerja yang tercipta maupun darisisi usahanya.
4
 

4. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan 

produk nasional Bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi 

perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila terjadi 

pertumbuhan output riil.
5
 

5. Perspektif Ekonomi Islam dalam perspektif itu sendiri yaitu 

asumsi atau keyakinan yang tentang semua hal. Sedangkan, 

ekonomi Islam ialah  ilmu  pengetahuan yang berusaha guna 

mengamati, membahas, dan menuntaskan perdebatan 

ekonomi dengan tehnik Islami.
6
 Jadi Perspektif Ekonomi 

Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-

nilai islam yaitu Al-Qur‟an dan As-Sunah. 

Berdasarkan penjelasan diatas yakni Analisis Pengaruh  

Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Pada Sektor UMKM Tahun 2015 - 2019 Menurut 

Perpektif Ekonomi Islam dimana penelitian ini membahas 

tentang Pengaruh  Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa 

pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output 

perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keniakan 

                                                           
3 Tulus T.H Tambunan, Perekonomian indonesia beberapa masalah 

penting, (jakarta, Ghalia Indonesia , 2003).hal.307 
4Dayintapinasthika “Usaha Kecil Menengah (UKM)”, (Online), tersedia 

dihttps://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-

menengahukm/?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C5083335373 (15 Februari 2017), pukul 

20.15 WIB 
5Siswati Rachman, “Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Makassar”,Ad‟ministrare, Vol. 3 No. 2, 2016 
6 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Pengembangan Ekonomi Islam 

(PSEI). Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.17  



 
 

3 

taraf hidup diukur dengan output riil perorangan Pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi memiliki defenisi yang berbeda, 

yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output 

perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya 

pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan 

masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu 

distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan 

pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat baik dari segi tingkat pendidikan, 

distribusi pendapatan yang merata dan perubahan struktur.
7
 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia 

hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar 

dalam jumlah, yaitu 99,9% dan kemampuannya dalam 

menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 94,7%, meskipun dalam 

ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, yaitu 

9,9% sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas 

ekonomi nasional sehingga perannya diharapkan dapat 

menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.  

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku 

UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan 

diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus 

bertambah.UMKM mempunyai peran penting dan strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM 

juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. 

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk 

Domestik Bruto (PBD) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan 

tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional.
8
 

Lebih jauh Todaro mengatakan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dalam tiga 

                                                           
7Siswati Rachman, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 13 
8Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”, Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 

2016, 5(2): 40-52. 
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nilai pokok yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, (2) meningkatkan harga 

diri masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk memilih. Di negara sedang berkembang 

termasuk Indonesia UMKM juga berperan sangat penting, 

khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber 

pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, dan 

pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi 

pedesaan. Setidaknya terdapat tiga indikator yang menunjukkan 

peran penting UMKM dalam perekonomian yatu: 

1. Jumlah usahanya yang banyak dan ada dalam setiap sektor 

ekonomi. Data BPS tahun 2007 mencatat bahwa jumlah 

UMKM mencapai 99,99% dari total unit usaha di 

Indonesia. 

2.  UMKM mempunyai potensi besar dalam penyerapan 

tenaga kerja hingga tahun 2013, sektor UMKM menyerap 

99,8% dari total angkatan kerja yang bekerja. Dari setiap 

rupiah investasi di UMKM dapat menciptakan lebih banyak 

tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang sama di 

usaha besar. 

3.  UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan 

nasional. UMKM mampu menyumbang 56% dari total 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2013. 

Pengaruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

ditengah-tengah masyarakat sangatlah besar, terutama dalam 

memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. 

Minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Tidak berhenti dalam 

ruang lingkup itu saja, tetapi peran UMKM mampu 

menghidupkan sektor lain seperti jasa distribusi dan angkutan 

transportasi, jasa sewa lahan produksi, industri manufaktur 

pembuat mesin produksi,industri kemasan, jasa periklanan 
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(advertising), pemasaran, dan jasa design branding produk (jika 

diperlukan).
9
 

Usaha UMKM diharapkan tidak hanya sebagai sumber 

penting peningkatan kesempatan kerja, tetapi dapat mendorong  

dan pertumbuhan ekspor di Indonesia, khususnya di sektor 

UMKM. Sayangnya hingga saat ini, UMKM Indonesia masih 

belum kuat dalam ekspor walaupun berdasarkan data 

Menengkop dan UKM, nilai ekspornya setiap tahun mengalami 

peningkatan.  dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu 

motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Peranan 

UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu 

diindikasikan dengan pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB 

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang berkaitan dengan  

UKM yang terdiri dari :  

1. Tenaga Kerja UKM,  

2. Jumlah unit UKM,  

3. Ekspor, dan  

4. Investasi UKM.
10

 

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari upaya 

pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dan 

diselaraskan secara terpadu antara sektor yang satu dan sektor 

yang lain. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Tengah agar dapat mencapai full employment tentu 

diperlukan langkah- langkah strategis. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah mendorong pertumbuhan UMKM, 

karena sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

dan mendorong peningkatan investasi. Agar upaya tersebut 

lebih efektif, maka perlu adanya suatu kajian mengenai  sektor 

UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                           
9 LB. Ruth Florida W.M Hutabarat, “Strategi pengembangan Usaha 

Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif”. Jurnal Ekonomi Sosial 

Politik,Vol. 7 No. 1(Maret 2015), h.13 
10 Siswati Rachman, “Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Makassar”,Ad‟ministrare, Vol. 3 No. 2, 2016 
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Tabel 1.1 

Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019 

     TAHUN 

 NO KABUPATEN/KOTA 2018 2019 

 1 Lampung Barat 5347 6919 

 2 Lampung Selatan 8562 8562 

 3 Lampung Tengah 2550 2550 

 4 Lampung Tengah 41374 41327 

 5 Lampung Utara 56022 8515 

 6 Mesuji 3185 3182 

 7 Pesawaran 2472 1431 

 8 Pesisir Barat 928 2033 

 9 Pringsewu 4691 3586 

 10 Tanggamus 7990 7990 

 11 Tulang Bawang  14238 944 

 12 Tulang Bawang Barat 1542 415 

 13 Way Kanan 5832 5832 

 14 Bandar Lampung 6898 5286 

 15 Metro 7433 7433 

   JUMLAH 168938 105882 

 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, 2018-

2019.
13

 

Sehubungan dengan tabel 1.1 dapat di lihat bahwa jumlah 

UMKM yang ada di Lampung Tengah tidak mengalami 

peningkatan dan sama seperti tahun sebelumnya dari total 

jumlah UMKM. Implikasi dari banyaknya UMKM yang 

terbesar di Lampung menunjukan bahwa kegiatan UMKM 

sangat baik dalam membantu perekonomian. 

Setelah di lihat dari hasil survey yang telah dilakukan di 

Lampung Tengah, Kecamatan Gunung sugih, tidak semua 

UMKM yang telah berdiri bisa tetap bertahan di tahun produksi 

                                                           
13Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-

2019. 
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berikutnya, Ini menjadi suatu permasalahan bagi penggiat usaha 

yang bergerak di bidang UMKM.  

Masalah yang sering dihadapi oleh usaha/industri kecil 

kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku dan 

pemasaran. Modal sebagai dana yang digunakan untuk 

menjalankan kegiatan produksi sangatlah penting dalam strategi 

untuk mengembangkan sebuah usaha. Kekuatan yang dimiliki 

usaha dapat berasal dari modal yang dimiliki.  

Marketing atau pemasaran merupakan kegiatan penting 

dari perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual, 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan 

tersebut diharapkan perusahaan bersangkutan bukan saja dapat 

mempertahankan kelanjutan usahanya, tetapi juga dapat 

dikembangkan lebih besar. Hal ini berlaku bagi seluruh 

perusahaan baik yang beroperasi di suatu negara atau beroperasi 

secara multinasional.
14

 

Inti dari pemasaran (Marketing) menurut Kotler adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 

American Marketing Association (AMA) dalam Kotler 

menawarkan definisi formal berikut:  

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang mengguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya.”
15

 

Indusrti UMKM yang ada di Kecamatan Gunung Sugih, 

Kabupaten Lampung Tengah ada sebagian yang sudah 

menggunakan alat modern seperti alat cetak untuk kemasan 

olahan pangan ringan, dari segi bahan baku mereka bisa 

mendapatkan dari pemasok atau pasar sekitar. 

 

 

 

                                                           
14 Suyadi Prawirosentono, Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia 

dan Analisis Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007), h.212 
15Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 

Ketiga Belas (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h.5 
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Tabel 1.2 

Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2018-2019 

No Kecamatan 
Jumlah 

UMKM  

Tenaga Kerja UMKM 

L P JUMLAH 

1 Kalirejo 55 32 35 67 

2 Bangun Rejo 47 23 24 47 

3 Padang Ratu 30 15 17 32 

4 Gunung Sugih 155 125 134 259 

5 Trimurjo 112 56 70 126 

6 Punggur 325 134 186 320 

7 Terbanggi Besar 245 309 186 495 

8 Seputih Raman 215 226 81 307 

9 Rumbia 145 150 85 235 

10 Seputih Banyak 75 72 17 89 

11 Seputih Mataram 115 56 59 115 

12 Seputih Surabaya 85 40 45 85 

13 Terusan Nunyai 55 26 61 87 

14 Sendang Agung 45 20 35 55 

15 Selagai Linggai 35 18 17 35 

16 Pubia 25 10 15 25 

17 Anak Tuha 37 20 17 37 

18 Bumi Ratu Nuban 48 19 28 47 

19 Bekri 39 10 20 30 

20 Kota Gajah 375 306 90 396 

21 Way Pangubuan 21 9 12 21 

22 seputih Agung 25 24 13 37 

23 Bumi Nabung 30 12 18 30 

24 Way Seputih 26 13 13 26 

25 Bandar Mataram 28 15 17 32 

26 Bandar Surabaya 45 25 20 45 

27 Anak Ratu Aji 37 18 19 37 

28 Putra Rambia 75 35 40 75 

TOTAL 2550 1818 1374 3192 
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Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah 

2018-2019.
16

 

 

Data table di atas dapat di bahwasannya jumlah UMKM 

pada setiap kecamatan memiliki jumlah UMKM yang sangat 

banyak yaitu total sebesar 2550, sedangkan dari sektor tenaga 

kerja UMKM dapat di lihat Laki- laki sebesar 3200, dan 

Perempuan sebesar 2127, dan total keseluruhan 5921 tenaga 

kerja. Tentu saja ini bukan angka yang kecil karna setiap 

kecamatan memiliki UMKM sendiri dengan jumlah yang cukup 

signifikan untuk penyerapan tenaga kerja.  

Secara faktual dengan Tenaga Kerja UMKM yang cukup 

banyak dapat dilihat dari tabel data UMKM Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2014 – 2018: 

 

Tabel 1.3 

Data Tenaga Kerja UMKM, Jumlah UMKM dan PDRB  

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014-2019 

No. Tahun Tenaga 

Kerja 

Jumlah 

UMK

M 

Pertumbuhan Ekonomi 

(persen) 

1 2014 2.115 1.052 5,68 % 

2 2015 2.355 1.124 5,38 % 

3 2016 2.789 1.318 5,61 % 

4 2017 2.952 2.150 5,29 % 

5 2018 3.192 2.550 5,45 % 

6 2019 3.192 2.550 5,46 % 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM di lampung tengah, dan BPS 

Kabupaten Lampung Tengah
17

 

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa jumlah 

Tenaga Kerja UMKM, Jumlah UMKM dan Produk Domestik 

                                                           
16Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota Lampung Tengah Tahun 

2018-2019 
17Dinas Koperasi dan UKM di lampung tengah, dan BPS Kabupaten 

Lampung Tengah 
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Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Dengan kenaikan yang sangat signifikan dari hasil 

data penelitian tersebut seharusnya pemerintah maupun pihak 

swasta mampu memberikan dukungan agar UMKM terus 

melakukan peningkatan produktivitasnya sehingga 

perekonomian negara maupun daerah bisa terus berkembang 

dan  mengalami perbaikan.  

Adapun jenis jenis dari Usaka Mikro, Kecil dan 

Menengah  (UMKM) yang ada di lampung tengah dapat di 

golongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Manufaktur, jumlah usaha menufaktur sangatlah banyak. 

Kategori  ini meliputi percetakan, pabrik pembuatan baja, 

pabrik pembuatan  rekreasi, manufaktur pakaian, perusahaan 

mebel, perusahaan lemari dan perusahaan roti. Bisnis 

manufaktur meliputi pengubahan bahan baku menjadi 

produk yang di butuhkan oleh masyarakat.  

2. Jasa, sektor jasa merupakan suatu bidang yang beraneka 

ragam, ada seratus peluang bisnis jasa, jasa merupakan 

produk yang tidak bisa diraba yang secara fisik tidak dapat 

dimiliki dan yang meliputi kinerja atau karya.  

3. Grosir, meliputi penjualan ke penjual yang lain, seperti 

pengecer, grosir yang lain atau perusahaan industry. Pedagan 

grosis merupakan suatu bisnis bebas, yang memegang 

kepemilikan barang di pasar. Perusahaan grosir kecil juga 

menjual beraneka macam produk berupa makanan, supplies, 

mesin, peralatan rumah tangga, beras, buah dan sayur 

mayur. Bisnis ini melayani sebagi suatu mata rantai antara 

manufaktur dan pengecer atau pemakai industry.  

4. Pengecer merupakan pedagang yang menjual barang barang 

pada konsumen akhir.  

5. Usaha jenis pertanian , usaha ini mencangkup pertanian di 

bidang persawahan seperti padi, sayur sayuran maupun 

perkebunan seperti karet, lada, sawit, kopi dan lainya.
11

 

                                                           
11Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis dalam Era Globalisasi (Rineka 

Cipta:Jakarta, 2011), h. 53-55 
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Pada dasarnya jenis UMKM sangatlah beragam, namun 

dari jenis jenis itu tidaklah lepas dari konsep maupun cakupan 

dari UMKM itu sendiri, perkembangan UMKM juga di dorong 

oleh adanya perkembangan teknologi, unsur budaya kebiasaan 

dan keaneka ragaman sumber daya di tiap tiap wilayahnya. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan UMKM dan  banyaknya Tenaga Kerja UMKM 

akan memberikan efek baik pada pertumbuhan ekonomi karena 

UMKM adalah salah satu sektor perekonomian yang potensial 

dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, 

khususnya masayarakat golongan menengah kebawah, selain 

sektor perekonomian potensial UMKM juga mampu 

memberikan sumbangan yang besar dalam pertumbuhan 

ekonomi, dan juga mampu dalam penyerapan Tenaga kerja, 

Peningkatan dan Pendapatan masyarakat.  

Berdasarkan data dari Dinas koperasi dan UKM 

Kabupaten Lampung Tengah di peroleh data tentang banyaknya 

pelaku usaha  atau Tenaga Kerja UMKM yang dari periode 

2014-2018. Banyaknya Tenga Kerja UMKM Kabupaten 

Lampung Tengah di setiap tahunya mengalami kenaikan.
18

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu 

Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 

amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl (16) 

ayat 97:  

 

ُۡى أَجۡ  نََُۡجِزيََُّٓ َٔ  
ٗۖ
ٗج طَيِّثَٗح َٰٕ ُۥ َحيَ ٍٞ فَهَُُۡحيِيََُّّ َٕ ُيۡؤِي ُْ َٔ ٔۡ أَُثَىَٰ  ٍ َذَكٍر أَ هِٗحا يِّ َم َصَٰ ًِ ٍۡ َع َرُْى َي

ٌَ  تِ  هُٕ ًَ ٍِ َيا َكإَُْا يَۡع  ٧٩أَۡحَس

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

                                                           
18Zubari, Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan 

Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang.  
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Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
19

 

Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi 

mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan 

akherat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh 

didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi 

pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. 

Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, amal saleh adalah 

segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur‟an dan 

atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. Ini merupakan janji dari 

Allah Ta‟ala bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu 

amal yang mengikuti Kitab Allah Ta‟ala (al-Qur‟an) dan 

Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, baik laki-laki maupun 

perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Amal yang diperintahkan itu telah disyari‟atkan dari sisi Allah, 

yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik. 

 

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan ahli 

ekonomi Islam memiliki ciri-ciri komprehensif, tidak terbatas 

pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti 

ditegaskan oleh Khursyid meliputi aspek moral dan sosial,
20

 

material dan spiritual. Di samping itu kata Khursyid 

pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan 

distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada 

seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. 

Pendapat lain menambahkan bahawa pertumbuhan ekonomi 

bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan 

membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat perbedaan 

mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam 

dengan kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam -

menurut pandangan Khursyid- berasaskan falsafah yang 

berhubungan dengan al-tauhid, al-rububiyah dan al-istikhlaf. 

Namun menurut Al-Fasi perbedaan tersebut karena lebih 

                                                           
19Nurul Huda,Ekonomi Makro Islam, (Jakarta Kencana,2008), Hal 227-230 
20Ahmad, Khursyid (1985), Al-Tanmiyah al-iqtisôdiyah fi ithorin islamiyin, 

Rafiq Al-Misri (terj.), Majalah: Abhâs al-Iqtisôd al-Islâmi, No. 2, Bag. 2, p. 45-46. 
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disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membolehkan riba dan 

sistem sosialisme yang cenderung tidak terikat dengan agama.
21

 

Penulis lainnya seperti Ibrahim Yusuf berpendapat 

bahawa penerapan al-„urf untuk mengetahui pertumbuhatn 

ekonomi tidak sesuai dan tidak relevan dengan masyarakat 

Muslim. Ketidaksesuaian ini kata Abdul Mannan karena adanya 

persoalan-persoalan yang tidak popular yang tidak dapat 

dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang berlaku bagi 

masyarakat non Muslim. Pertumbuhan ekonomi dalam 

masyarakat Muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (at-

targib) yang terdapat di dalam Al-Quran dan as-sunnah.
22

 

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menurut 

Yusuf guna mewujudkan kehidupan yang baik (al-hayat at-

taiyibah).
23

 Menurut Dr Abdul Ghani „Abod: Adams 

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai: 

“ atau peralihan yang berterusan, merangkum pengangihan 

semula sumber-sumber kekayaan.  dari sudut sejarahnya dari 

era pertanian kepada era industri dan dari tahap itu era 

penghidmatan.
24

 

 

 

Berdasarkan pernyataan diatas
 

penulis tertarik untuk 

menuangkan permasalahan pada Penyerapan Tenaga Kerja dan 

Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Lampung Tengah. Berdasarkan analisis tersebut penulis 

tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul: “Analisis Pengaruh  UMKM Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam” (Studi di Kabupaten Lampung 

Tengah) 

                                                           
21Al-Fâsi, al-Syaikh „Allâl (1971) al-Islâm wa mutatollabât al-tanmiyah fi 

mujtama‟ al-yaum, Dahran: Multaqâ al-Fikr al-Islâmi), p. 29. 
22Yusuf, Ibrahim, (1981), Istirâtijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-

Iqtisôdiyah fi al-Islâm, Kairo: Al-Ittihâd al-Dauli li al-Bunûk al-Islâmiyah), p. 221. 
23Abd al-Mannan, Muhammad, (t.t), Al-Iqtisâd al-Islâmi baina al-Nazariyat 

wa al-Tathbiq, Al-Maktab al-ârabi al-hadis, p. 27. 
24Abdul Ghani „Abod (1992), “al-Tarbiyah al-Iqtishadiah fi al-Islam”. 

Kaherah: Maktabah al Nahdhah al Misriah., p. 63. 
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C. Identifikasi masalah Batasan Masalah  

Permasalahan pada penelitian yang penulis ajukan ini 

agar dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Tingkat  dari jumlah UMKM dan tenaga kerja UMKM di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sudut pandang islam mengenai pengaruh  jumlah unit 

UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM dan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaruh Jumlah Umkm Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah Tenaga Kerja 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 Di 

Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana Pengaruh  jumlah UMKM dan  Jumlah Tenaga 

Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 di 

Kabupaten Lampung Tengah? 

3. Bagaimana Pengaruh Jumlah UMKM, dan Jumlah Tenaga 

Kerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Umkm Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah Tenaga Kerja 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 Di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh  jumlah UMKM dan  Jumlah 

Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 

2014-2019 di Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah UMKM, dan Jumlah 

Tenaga Kerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 
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F. Manfaat  Penelitian 

Sebagaimana di dalam setiap penelitian tentunya akan di 

peroleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang 

menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi mahasiswa  

Dapat menjadi tambahan wawasan dalam hal keilmuan 

mengenai Potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Kripik pisang perspektif ekonomi islam. 

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Memberi manfaat untuk memperluas gambaran dalam 

penulisan skripsi. Bisa menjadi studi pembanding maupun 

penunjang dalam penelitian mereka selanjutnya. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun 

penelitian yang menjadi referensi penyusun adalah sebagai 

berikut:  

a.Zubairi dan Yoyok Soesetyo yang judul penelitiannya 

Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Sampang dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

UMKM dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian ini 

meliputi Pertumbuhan UMKM berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang pada 

tahun 2005-2014 dan Pengangguran berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sampang pada tahun 2005-2014. Perbedaan penelitian saya 

dengan penelitian Zubairi dan Yoyok Soesetyo dimana di 

dalam penelitian saya menggunakan 2 variabel, yaitu 

variabel X pertumbuhan UMKM dan variabel Y 
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pertumbuhan ekonomi. Di dalam penelitiannya mnggunakan 

3 variabel meliputi X1 pertumbuhan UMKM, X2 nya 

pengangguran dan Y nya adalah pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan persamaannya terdapat pada variabel X 

pertumbuhan UMKM berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y pertumbuhan ekonomi.
12

 

b. Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy 

yang judul penelitiannya Pengaruh Pertumbuhan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu) dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksplorator. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

di Pemerintah Kota Batu. Hasil dari penelitian ini pengujian 

regresi panel secara bersama-sama ditemukan bahwa 

Pemberdayaan UKM berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu. Dan dari hasil 

pengujian secara parsial variabel jumlah UKM dan tenaga 

kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, sedangkan 

untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM ditemukan 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Batu. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian 

Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy 

terdapat pada variabel X nya, dimana dalam penelitian saya 

variabel X pertumbuhan UMKM, sedangkan variabel X nya 

pemberdayaan UMKM. Persamaan penelitian ini terdapat 

pada variabel X nya pertumbuhan UMKM dan variabel Y 

nya pertumbuhan ekonomi.
13

 

c.Peneliti sebelumnya salah satunya dilakukan oleh Siswati 

Rachman,yang berjudul “Analisis Pengaruh  Usaha Kecil 

                                                           
12http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16725/ 

diakses pada 13 November, pukul 16.05 WIB 
13https://media.neliti.com/media/publications/40105-ID-pengaruh-

pertumbuhan-usaha-kecil-menengah-ukm-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-

Batu/ diakses pada 13 November, pukul 16.15 WIB 
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Dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Makassar”.Hasil Penelitian ini 

menjelaskan tujuan untuk menganilisis pengaruh kuantitas 

tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi UKM sektor 

manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Makassar baik secara parsial maupun simultan. Teknik 

analisis data menggunakan teknik kuantitatif dengan 

pendekatan statistik desktriptif dan inferensial (Multiple 

Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

yang merupakan indikator dari  Usaha Kecil dan Menengah 

sektor manufaktur (indusri kecil) yang terdiri  atas  tenaga  

kerja,  nilai  investasi dan  nilai  produksi secara  simultan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Hasil uji parsial 

menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, nilai investasi, 

dan nilai produksi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Variabel 

yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makassar adalah variabel nilai produksi.
14

 

d. Menurut Roswita Hafni, dan Ahmad Rozali mengatakan 

dalam penelitianya Keberhasilan pembangunan identik 

dengan terciptanya laju pertumbuhan perekonomian dan 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi, salah satu sektor riil 

yang dapat mengurangi tingkat pengangguran adalah Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana alat yang 

digunakan sebagai motor penggeraknya adalah orang-orang 

yang bekerja di perkotaan maupun pedesaan dalam ruang 

lingkup usaha kecil maupun menengah. UMKM mempunyai 

peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, 

terbukti pada waktu bangsa Indonesia mengalami krisis yang 

terjadi beberapa waktu lalu, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi 

realita tersebut, sedangkan usaha yang berskala besar 

mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

                                                           
14Siswati Rachman, Op. Cit. 
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pendekatan kualitatif deskriptif,Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran UMKM dalam penyerapan 

tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat dilihat dari  

UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi 

tingkat penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian ini, 

dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai peran UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja.
15

 

e.Zainal Abidin, mengemukakan bahwa beberapa kesimpulan 

berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi (economic growth) 

didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu 

bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang 

dan jasa bagi rakyatnya. Sementara pertumbuhan ekonomi 

menurut Islam adalah sebuah pertumbuhan produksi atau 

hasil yang terus menerus dengan cara yang benar dan dapat 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. 

Kedua, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah sebagai 

berikut: sumber daya alam, enterprenuership 

(kewirausahaan), sumber daya manusia dan yang terakhir 

adalah  teknologi. Ketiga, untuk mengukur suatu 

pertumbuhan ekonomi secara nasional adalah memakai 

Gross National Product atau GNP dengan rumus: GNP = 

C+I+G+(E–M). Sementara dalam konsep ekonomi Islam 

ditambahkan huruf Z (zakat). Keempat, pendekatan 

aksiologis Islam dalam pertumbuhan ekonomi adalah 

pendekatan yang menjadikan nilai (syarî‟ah) atau moral 

sebagai dasar dari berbagai aktivitas kehidupan ekonomi. 

Disamping itu Islam juga menekankan kepada distribusi 

pendapatan yang merata bagi semua orang/kelompok tanpa 

memandang secara diskriminatif sebagai realisasi dari Islam 

sebagai rahmah li al-Âlamîn, dengan orientasi bukan saja 

                                                           
15Roswita Hafni,Ahmad Rozali, Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.  
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kesejahteraan materi tapi juga kesejahteraan ruhaniyah 

dalam suatu pertumbuhan ekonomi.
16

 

 

H.  Sistematika Penulisan  

 Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 merupakan pendahuluan  tentang masalah dari  

seberapa besar  Jumlah UMKM dan jumlah  tenaga kerja UMKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Lampung Tengah 

dari tahun 2014-2019   berdasarkan dari penelitian sebelumnya, 

selain itu, bab ini juga mencakup  penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. 

 

Bab II Landasan Teori  

Pada bab ini disajikan landasan teori tentang pertumbuhan 

ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan tenaga 

kerja. Pada bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis yangdapat di 

ambil. 

 

Bab III Metode Penelitian  

Pada bab ini di jelaskan tentang deskripsi objek penelitian 

yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah unit UMKM, dan tenga 

kerja UMKM.selanjutnya di jelaskan mengenai model regresi 

linier panel untuk menganalisis pengaruh  variabel jumlah unit 

UMKM dan tenga kerja UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi  

menurut perspektif ekonomi islam. Pada bab ini juga berisi 

variabel penelitian yang akan digunakan  serta dan sumbernya. 

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini di paparkan tentang deskripsi objek 

penelitian, yaitu jumlah unit UMKM dan jumlah tenaga kerja 

                                                           
16Zainal abidin, meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (telaah atas 

kontribusi sistem ekonomi islam atas sistem ekonomi konvensional), al ihkam, vol. 07 

no. 2 Desember 2012. 
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UMKM. Selain itu, juga di paparkan hasil estimasi regresi model 

panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). 

 

Bab V Penutup 

Pada bab ini di sampaikan kesimpulan dan saran yang di 

ambil  dari penelitian yang di lakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1.  Pengertian Pertumbuhan Ekonomi  

a. Teori Harrod-Domar 

Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori 

pertumbuhan. Menurut teori iniinvestasi tidak hanya 

menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar 

kapasitas produksi.Kapasitas produksi yang membesar 

membutuhkan permintaan yang lebih besar pula 

agarproduksi tidak menurun. Jika kapasitas yang 

membesar ini tidak diikuti dengan permintaan yangbesar 

pula, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah 

produksi.Peran modal fisik didalam model pertumbuhan 

amat besar. Tetapi, kapasitas hanya dapatmeningkat bila 

sumber daya lain (modal fisik) membesar. Disamping itu 

dalam modelpertumbuhan, jumlah penduduk yang besar 

tidak mengurangi pendapatan perkapita asalkanmodal 

fisiknya meningkat. Penduduk (dalam hal ini angkatan 

kerja) diasumsikan meningkatsecara geometris dan full 

employment selalu tercapai. Pendapat tersebut berbeda 

dengan Malthus,dimana Malthus mengungkapkan bahwa 

jumlah penduduk yang besar cenderung mengurangihasil 

pembangunan ekonomi, karena dalam model ini out 

putnya dinyatakan dalam per kapitaatau per 

pekerja.Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya 

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai 

penambahan output, yang diukur menggunakan Produk 

Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.
17

 

 

 

                                                           
17Roswita Hafni, Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

(Umkm)Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia, tahun 2015 hal.83 
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Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif 

dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau 

berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional 

yang semakin lama semakin besar. Dimana ada empat 

faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu masyarakat (negara) yaitu:
18

 

1. Akumulasi Modal, 

2. Pertumbuhan Penduduk, 

3. Kemajuan Teknologi. 

 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan 

kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi di setiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi paling optimal. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan 

membawa manfaat bagi masyarakat yang luas. Dalam 

pertumbuhan ekonomi terdapat teori-teori dari para tokoh 

ekonomi diantaranya:
19

 

a. Teori Pertumbuhan Endogen  

Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan GNP yang 

persisten, yang ditentukan oleh sistem yang mengatur 

proses produksi dan bukan oleh kekuatan- kekuatan di 

luar sistem. Perilaku aliran modal negara-negara 

berkembang (dari negara miskin ke negara kaya) turut 

memicu konsep pertumbuhan endogen. Untuk 

menggambarkan pendekatan pertumbuhan endogen, akan 

dibahas pertumbuhan endogen Romer. Romer dikenal 

sebagai pakar pertumbuhan ekonomi dan pernah menjadi 

salah satu kandidat penerima Nobel di bidang 

ekonomi.Bidang kajian yang menarik perhatian Ramer 

                                                           
18 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015), hal. 270 
19Ibid, hal. 55  
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adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan perspektif 

yang lebih luas.Ramer memasukkan komponen teknologi 

endogen hasil penelitian dan pengembangan (research & 

development) dan ilmu pengetahuan ke dalam model 

pertumbuhannya.
20

 

 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu indikator untuk 

mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, dimana dari indikator tersebut dapat digunakan untuk 

membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat 

kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan 

mengetahui corak pertumbuhan ekonomi.
21

Ada beberapa 

indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi 

yaitu sebagai berikut:  

a. Pendapatan PerKapita  

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata 

penduduk suatu negara pada periode tertentu, pendapatan 

perkapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional dengan 

jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan 

Perkapita meningkat dari pada periode sebelumnya. 

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran  

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau 

jasabaik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.Sedangkan pengangguran merupakan 

kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatkan 

memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaga 

kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya. 

c. Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 

Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat 

kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli 

                                                           
20Ibid, hal. 91 
21Ibid, hal. 31 
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masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan 

masyarakat juga di tandai dengan pendaparan per kapita 

yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Suatu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan 

ekonomi haruslah terlebih dahulu di hitung pendapatan 

nasional riil yaitu PNB dan PDB yang di hitung menurut 

harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB 

atau PDB rill yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk 

mengetahui  pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, 

dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut
22

:  

 

    R(t-1)=  x100% 

 

Ket:  

R t-1      = Tingkat Perumbuhan Ekonomi 

PDRB t     = Produk Domestik regional Bruto 

tahun yang dihitung 

PDRB (t-1)            = Produk Domestik regional Bruto 

tahun sebelumnya 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pandangan islam 

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan 

sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, 

namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas 

akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan 

ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak 

semata-mata dilihat dari sisi pencapain materi semata atau 

hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan 

kehidupan agama, sosialdan kemasyarakatan. Jika 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya 

                                                           
22 Laurensius Julian PP. 2010. Rumus Praktis Menguasai Ekonomi,, 

Yogyakarta: Pustaka Boo Publiser, hal. 114. 
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keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan 

dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut 

tidak sesuai dengan ekonomi Islam
23

. Ada beberapa faktor 

yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
24

.Faktor-

faktor tersebut adalah: 

a. Sumber daya yang dapat dikelola (invistibleresources), 

b. Sumber daya manusia (human resources),dan Wirausaha 

(entrepreneurship), dan 

c. Teknologi (technology). 

 

Ekonomi Islam melihat bahwa faktorfaktor di atas sangat 

penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan 

ekonomi.  

 

Investable Resources 

Maksud dari Investable Resouces adalah segala sumber 

daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan rada 

perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya 

alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. 

Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari 

Allah dan disiapkan-Nya kepada manusiauntuk kepentingan 

dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, 

harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga 

kelestarian dan keseimbangan alam. Islam juga memberikan 

disinsentif  bagi iddle saving melalui zakat. Setiap dana yang 

tidak produktifkan maka jumlahnya bisa berkurang karena 

disebabkan zakat.Untuk itu memproduktifkan dana ke sektor riil 

menjadi salah satu alternatif yang paling menguntungan bagi 

perekonomian secara keseluruhan, apalagi diterapkan ditengah 

negara berkembang yang mana negara tersebut membutuhkan 

dana untuk membangun infrastruktur perekonomian 

negerinya
25

. Untuk itu, bagaimana caranya agardana-dana 

                                                           
23Beik, Irfan Syauqi. 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
24Ahmad, Khursid. 1997. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, 

dalam Etika Ekonomi Politik. Risalah Gusti: Jakarta. 
25Ibid, Ahmad, Khursid. 1997. 
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tersebut bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang menjadi 

tujuan utama dari pembanguna. Jika dilihat dari konteks 

Indonesia pada hari ini misalnya, penyaluran dana bagi sektor 

pertanian dan kelautan merupakan kebutuhan yang sangat 

mendesak. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyerapan 

angkatan kerja oleh sektor pertanian dan kelautan serta 

persoalan yang tidak kalah adalah minimnya akses pemodalan 

yang membelit kedua sektor tersebut.  Bagaimana membiayai 

infrastruktur negara yang masih sangat lemah kualitasnya 

sehingga berakibat pada ekonomi biaya tinggi. Dibutuhkan 

adanya perencanaan yang tepat, matang dan insentif kebijakan 

yang efektif. Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada 

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya agar bisa menghasilkan 

produksi sebanyakbanyaknya dan sebaik-baiknya. Oleh karena 

itu, pemberian kebebasan mutlak kepada hak milik, tanpa ada 

pencegahan terhadap pelampauan batas yang dilakukan oleh 

para pemilik maupun pencegahan terhadap keluarnya mereka 

dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan 

aturan yangbertentangan dengan Islam. Islam dalam 

pemanfaatan sumber daya alam
26

memberikan petunjuk sebagai 

berikut: 

1. Alquran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam 

telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu 

sumber rezeki 

2. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk 

mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam dimuka 

bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt. 

3. Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik 

untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak. 

4. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus 

memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan 

Allah Swt yaitu menjaga, memilihara dan memakmurkannya 

bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keasian 

dan keindahan alam semesta. 

                                                           
26Mujahidin, Ahmad. 2013. Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
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Berdasarkan tiga mekanisme yang ditawarkan dalam 

pemberdayaan sumber daya alam yaitu: pertama, diberdayakan 

oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami. Kedua, diserahkan 

pada orang lain untuk digaraptanpa adanya kompensasi. Ketiga, 

memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan 

yang diikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau 

seperempat. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan 

sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-

aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut 

antara lain tanaman, indutrsi, mesin, dan sebagainya. Pada sisi 

lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. 

Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup 

mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam 

bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal 

dan efisien.  

 

Human Resources dan Entrepreneurship 

Faktor kedua adalah SDM dan entrepreneurship. Ketika 

basis ekonomisyariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM 

entrepreneur yang mampu menggerakkan sektor riil adalah 

sebuah keniscayaan dibandingkandengan jepang dan singapura 

yang memiliki jumlah entrepreneur hingga 10 persen dan 4 

persen dari jumlah penduduk mereka,Indonesia hingga tahun 

2012 menurut kementerian koperasi dan UKM, baru memiliki 

entrepreneur sebanyak 0,18 persen dari jumlah penduduk. 

Padahal para wirausaha inilah yang akan menjadi ujung tombak 

dalam membangun kemandirian ekonomi
27

.  

Adapun terkait pengembangan budaya bisnis yang sesuai 

dengan syariah, ajaranIslam sangat kaya dengan prinsip budaya 

bisnis syariah. Sebagai contoh adalah hadits Rasulullah Saw 

yang diriwayatkan oleh baehaqi,dimana beliau bersabda: 

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para 

pedagang yang mana apabila berbicara tidakbohong, apabila 

diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak 

mengikarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual 
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tidak berlebihan dalam menaikan harga, apabila berhutang tidak 

menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak 

memperberatorang yang sedang kesulitan ”Hadits tersebut, 

memberikan panduan bagaimana budaya bisnis yang harus 

dikembangkan oleh para pengusaha dan praktisi baik terkait 

dengan karakter pribadi yang harus dimiliki (jujur, amanah dan 

tepat janji), proses negosiasi bisnis yang tepat (membeli tidak 

mencela dan menjual tidak berlebih-lebihan), dan tentangutang 

yaitu bagaimana prinsip berutang dan prinsip menagih utang. 

Tinggal bagaimana mengintregrasikan dan menanankan nilai-

nilai syariah ini kedalam jiwa setiap entrepreneur. Disinilah 

pentingnya peran dari suatu pendidikan, baik itu bersifat formal 

maupun non formal. Tingginya kebutuhan akan SDM 

berkualitas dalam pengembangan ekonomi syariah harus bisa 

diatasi melalui program pendidikan yang terencana dengan 

baik, selain itu peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

ekonomi syariah sejak dini tentang semangat berbagi misalnya, 

akan melahirkan generasi yang gemar untuk berzakat, infak dan 

sedekah, serta mencintai sesama.  

Manusialah yang paling aktif berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa 

bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, 

pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial 

ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam 

tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas 

profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus 

dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya 

mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional. Prinsip 

Islam terlihat berbeda dengan mainstream ekonomi 

konvensional yang hanya menekankan pada aspek kualitas 

profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral selama ini 

dianggap merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian 

ekonomi. Maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral 

tersebut. Oleh karena itu, menurut
28

 Islam untuk dapat menjadi 
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pelaku ekonomi yang baik dan spritual, orang tersebut dituntun 

oleh syarat-syarat berikut : 

a.Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang 

tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini memberikan 

suatu jaminan moral seandainya ada penolakan kewajiban 

dalam kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan. 

b. Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima 

gaji secara penuh. Ia dicela apabila tidak memberi kerja 

yang baik dan optimal. 

c.Dalam Islam kerja merupakan ibadah sehingga memberikan 

implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan 

profesional.  

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami 

kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli 

kependudukan, dan ahli sumber daya manusia merumuskan 

pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya 

manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan 

harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek 

sekaligus. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara 

manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai 

target yang harus ditingkatkan kesejahteraanya. Paradigma ini 

membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini 

disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan 

kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi 

penentu keberhasilan pembangunan.Mulai dari perencanaan. 

monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah 

penduduk, struktur umur, komposisi, penyebaran penduduk, 

pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, 

dan kesempatan kerja dan kesehatan melibatkan sumber daya 

manusia
29

. Wirausaha merupakan kunci dalam proses 

pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha 

dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan 

dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, 

                                                           
29Aedy, Hasan. 2011. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif 
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dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. 

Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, ”Hendaklah 

kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya terdapat 90 

persen pintu rezeki”. Dalam hadits yang lain beliau bersabda, 

”Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan 

(bisnis)”.  

Menurut Chapra (1992) salah satu cara yang paling 

konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan 

adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu 

semaksimal mungkin mengunakan daya kreasi dan artistiknya 

secara profesional, produktif dan efisien. Dengan demikian, 

semangat entrepreneurship (kewirausahaaan) dan harus 

ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Menumbuh 

kembangkan semangat jiwa kewirausahawan akan dapat 

mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha 

kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja 

yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi menunjukkan 

secara jelas konstribusi yang besar dari industri kecil dan usaha 

mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 

Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara 

tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan 

permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku, dan 

ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang 

memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak 

begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri 

berskala besar
30

.  

 

Teknologi 

Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. 

Technological progress merupakan faktor yang dapat 

mengakselarasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan 

melahirkan efisiensi, dan basis teknologi iniadalah inovasi. 

Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu 
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didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran 

agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. bersabda: 

“SesungguhnyaAllah menyukai orang mukmin yang berkarya.” 

(HR Baehaqi). Makna dari hadits tersebut sangat erat kaitannya 

dengan inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari 

sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas  

tidak akan mungkin lahir sebuah karya. Pertumbuhan ekonomi 

dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat 

memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui 

proses-proses yangkreatif dan inovatif
31

. Para ekonom 

menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber 

terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

dianggap tidak mengikuti prosessejarah secara gradual, tidak 

terjadi terusmenerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa 

ditentukan. Dinamika dan diskontiniuitas tersebut berkaiatan 

erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang 

teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu 

inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan 

dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau 

pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi 

proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih 

murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada. 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan 

dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan 

hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. 

Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, 

modal dan faktor produksi yang lain. Pertumbuhan teknologi di 

dalam pertumbuhan ekonomi modern menurut kuznets ada lima 

kategori yaitu penemuan ilmiah atau penyempurnaan 

pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan dan 

penyebarluasan penemuan yang biasa diikuti dengan 

penyempurnaan. Kuznets menganggap inovasi (pembaharuan) 

sebagai faktor teknologi yang berperan penting dalam 
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pertumbuhan ekonomi. Inovasi terbagi dua macam: pertama, 

penurunan biaya yangtidak menghasilkan perubahan pada 

apapun pada kualitas produk kedua, pembahruan yang 

menciptakan suatu produk baru dan menciptakan suatu 

permintaan baru akan produk tersebut. Yang kedua ini 

merupakanperubahan yang menciptakan permintaan.
32

 Tingkat 

pendapatan regional dapat diukur dengan total pendapatan 

wilayah tersebut. 

 

B.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1.  Konsep dan Defenisi UMKM   

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang 

UMKM.
33

 Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha 

mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
34

 Usaha 

kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

buka merupakan anak  perusahan atau bukan anak cabang 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung 

maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam UU tersebut.
35

 

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari 

usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi 

                                                           
32Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016 
33 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 

2009), hal.16 
34 Ibid, hal. 17  
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kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU 

tersebut.
36

 

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang 

tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai 

aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil 

penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:   

a.Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling 

banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 

Rp.300 juta.  

b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai 

dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, 

dan.  

c.Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan 

bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 

milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai 

paling tinggi Rp.50 milyar.
37

 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, 

sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen 

Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga 

menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran guna 

membedakan skala usaha antara usaha mikro,usaha kecil, usaha 

menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat 

Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah 

pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 

pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. 

Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang 

masuk dalam kategori usaha besar.  

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain 

utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan 

pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan 
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menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro 

kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 

60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan 

mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.   

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi 

perekonomian kedepan terutama dalammemperkuat struktur 

perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional 

seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, 

ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-

kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM 

serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan 

usahanya.  

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 

adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing 

tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi 

kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk 

menghadapi persaingan bebas.  

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di 

semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara 

Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah 

(UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai 

aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata 

per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM 

berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena 

itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran 

UMKM  antar negara.
38

 

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah 

sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah 
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dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri
39

. 

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian 

Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala 

kecil dengan bidang usaha yang secaramayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat.  

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara 

lain adalah sebagai berikut.  

a.Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi 

dalam pengembangan produk.  

b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan 

kecil.  

c.Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak 

atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.  

d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan 

perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi. 

e.Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran 

kewirausahaan.
40

 

 

2. Karakteristik UMKM 

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi 

faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku 

pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. 

Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku 

usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, 

UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. 

Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil 

(jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah 

karyawan hingga 300 orang).
41

 

                                                           
39https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/diakses 

pada 12 November, pukul 19.15 WIB 
40Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala 

Kecil/Menengah dan Koperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13. 
41Profil bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jurnal: 

kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015, h.11 
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Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 

empat kelompok, yaitu:
42

 

 UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 

 UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan 

sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan 

untuk mengembangkan usahanya. 

 Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang 

mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama 

(menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 

 Fast Moving Enterpriseadalah UMKM yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi 

menjadi usaha besar. 
43

 

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut 

UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang 

digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang 

dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh 

sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan 

pendapatan tertentu.”
44

 

 

Tabel 2.1 

Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Ukuran Usaha Karakteristik 

Usaha Mikro o Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; 

sewaktu-waktu dapat berganti. 

o Tempat usahanya tidak selalu menetap; 

sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 

o Belum melakukan administrasi keuangan 

yang sederhana sekalipun. 

o Tidak memisahkan keuangan keluarga 

dengan keuangan usaha. 

o Sumber daya manusia (pengusaha) belum 
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memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 

o Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat 

rendah. 

o Umumnya belum akses kepada perbankan, 

namun sebagian sudah akses ke lembaga 

keuangan non bank. 

o Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legalitas lainnya termasuk 

NPWP. 

o Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki 

lima serta pedagang di pasar. 

Usaha Kecil o Jenis barang/komoditi yang diusahakan 

umumnya sudah tetap tidak gampang 

berubah. 

o Lokasi/tempat usaha umumnya sudah 

menetap tidak berpindah-pindah. 

o Pada umumnya sudah melakukan 

administrasi keuangan walau masih 

sederhana. 

o Keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga. 

o Sudah membuat neraca usaha. 

o Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan 

legalitas lainnya termasuk NPWP. 

o Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki 

pengalaman dalam berwira usaha. 

o Sebagian sudah akses ke perbankan dalam 

keperluan modal. 

o Sebagian besar belum dapat membuat 

manajemen usaha dengan baik seperti 

business planning. 

o Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan 

pedagang pengumpul lainnya. 
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Usaha Menengah o Memiliki manajemen dan organisasi yang 

lebih baik, dengan pembagian tugas yang 

jelas antara lain, bagian keuangan, bagian 

pemasaran dan bagian produksi. 

o Telah melakukan manajemen keuangan 

dengan menerapkan qqsistem akuntansi 

dengan teratur sehingga memudahkan untuk 

auditing dan penilaian atau pemeriksaan 

termasuk oleh perbankan. 

o Telah melakukan aturan atau pengelolaan 

dan organisasi perburuhan. 

o Sudah memiliki persyaratan legalitas antara 

lain izin tetangga. 

o Sudah memiliki akses kepada sumber-

sumber pendanaan perbankan. 

o Pada umumnya telah memiliki sumber daya 

manusia yang terlatih dan terdidik. 

o Contoh: Usaha pertambangan batu gunung 

untuk kontruksi dan marmer buatan. 

Usaha Besar o Usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Sumber Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) 

 

3. Kriteria UMKM 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

UMKM memiliki kriteria sebagai berikut: 

a.Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan 

atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria 

yakni: 
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1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha,  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah).  

 

c.Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah).
45
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4. Klasifikasi UMKM 

Dalam perspektif nya, Usaha Mikro kecil Menengah 

(UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah 

paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap 

berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah 

mnjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro kecil dan 

Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini 

adalah klasifikasi Usaha Mikro kecil dan menengah 

(UMKM):
46

 

1. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan 

kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa 

disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.   

2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi 

belum memiliki sifat kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan 

subkontrak dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi 

usaha besar (UB).
47

 

 

5. Peranan UMKM 

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara 

maju (NM). Di Negara maju, UMKM sangat penting, tidak 

                                                           
46Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31 
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Siswati Rachman, “Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan 
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hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak 

tenaga kerja di bandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di 

negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap 

pembentukan atau pembentukan produk domestik bruto 

(PDB) paling besar di bandingkan kontribusi dan usaha 

besar.
48

 

 

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif 

Islam 

a. Pengertian Usaha Mikro Persektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah 

hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi 

Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau 

wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak 

sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan 

para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang 

sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya 

adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard di muka 

bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja 

membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha 

tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah 

titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan 

berbisnis atau berwirausaha. 

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu 

kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan 

hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. 

Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-

bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam Al-

Quran dijelaskan dalam Surah At-Taubah (9), ayat 105. 

ْا بِ  ۡٔ ٌَ  ٱۡشتََر هُٕ ًَ ُۡى َسآَء َيا َكإَُْا يَۡع ۦٓۚٓ إََِّٓ ِّ ْٔا َعٍ َسثِيهِ ا قَهِيٗٗل فََصدُّ ُٗ ًَ ِ ثَ ِت ٱَّللَّ ايََٰ َٔ  ٔ٧ 

Artinya:“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka 

Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
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Beberapa Isu Penting, tahun 2009. 
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yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.”
49

 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan 

Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, 

bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh 

Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan 

dipertanggung jawab pada akhir zaman. 

Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan 

ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang 

menentang perintah-perintah-Nya, bahwa amal perbuatan 

mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Swt. 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti 

akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan 

oleh Allah Swt.
50

 

 

b. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam 

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi 

antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main 

yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam 

setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar 

seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan 

tidak terjerumus ke dalam kesesatan. 

Berikut adalah Karakteristik Usaha Mikro Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam : 

a. Usaha mikro pengeruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah 

(nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar 

pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, 

akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang 

ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadun aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu 

pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari 
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50Ibid 
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akidah Islamiah (al-aqidah al- Islamiyyah) yang di 

dalamnya akan dimiintakan pertanggung-jawaban 

terhadap akidah yang diyakininya. 

c. Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyun). Mengingat 

usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani). 

d. Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), 

Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada 

pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak 

pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam 

lindungan Islam yang tanpa akhlak. 

e. Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada 

pada kenyataan bahwa baik al-Qur‟an maupun al-

Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi 

ekonomi. 

f. Objektif (al-maudhu‟iyyah), Islam mengajarkan 

umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif 

dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas 

ekonomi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan 

amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku 

ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 

warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. 

g. Realistis (al-waqi‟iyyah). Prakiraan (forcasting) 

ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak 

selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan 

praktek pada sisi yag lain. 8) Harta kekayaan itu 

pada hakekatnya adalah milik Allah s.w.t dalam 

prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan 

seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) 

tidaklah bersifat mutlak. 

h. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdam al-mal).
51
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C.  Tenaga Kerja 

1. Definisi Tenaga Kerja 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja 

(manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 

tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. 

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja 

(employed), yaitu:
52

 

a. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenagakerja 

yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam 

seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan 

uraian tugas;  

b. tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran 

(under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 

< 35 jam seminggu; dan  

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak 

bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam 

kerja 0 > 1 jam perminggu.  

 

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai 

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan 

meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas 

tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, 

Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.
53

 Masalah 

ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari 

berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, 

masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah 

ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral 

pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada 

hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak 
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sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa 

termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. 

Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:  

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimum, 

2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional,  

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraannya, dan  

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah 

diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan 

tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat 

dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan.  

Strategi dan implementasi program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar 

manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki 

peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku 

(actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan 

itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan 

serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan.  

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 

keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang 

bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu 

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja.
54

 Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua 

orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja 

tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri 

ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah 

atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja 

namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa 
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menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
55

 

Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja 

adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri 

sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta 

mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat 

Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk 

dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan 

kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.
56

 Dari definisi di tersebut, 

dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok 

orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan 

serta mampumenghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan 

usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut 

sebagai penduduk dalam usia kerja (working age population).  

 Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik 

jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, 

yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja 

inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia 

tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga 

tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang 

mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. 

Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang 

memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses 

produksi.
57

 

Sitanggang dan Nachrowi,
58

  memberikan ciri-ciri tenaga 

kerja yang antara lain:  
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56 Tambunan.Tenaga Kerja. (Yogyakarta: Bpfe  2002) H. 78 
57 Suroso.Ekonomi Produksi. (Bandung: Lubuk Agung 2004) H. 109 
58 Sitanggang Dan Nachrowi,Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan 
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1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan 

biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi 

barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga 

kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila 

tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan 

menerima imbalan berupa upah atau gaji.  

2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya 

manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap 

perusahaan untuk mencapai tujuan.  

 Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja 

dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja 

atau penduduk dalam usiakerja yang bekerja atau yang 

mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak 

bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari 

dua golongan, yaitu:  

1) golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan 

pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, atau 

memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang 

bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh;  

2) golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak 

bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu 

tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah 

menganggur dan mencari pekerjaan.   

Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah 

tenagakerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, 

tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari 

pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah 

(pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-

Ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi 

bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, 

penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan 

dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat 

menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini 

sering juga dinamakan sebagai potential labor force.
59
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Jumlah Jam Kerja 
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Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja 

atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena 

sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

golangan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata 

lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang 

mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga 

kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk 

bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, 

kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar 

kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk 

yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi 

dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

Gambar 2.1  Fungsi Penawaran Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Simanjuntak,2001 

 

Berdasarkan tabel 1.5 di atas sampai dengan jumlah jam 

kerja HD, waktu yang disediakan untuk bekerja bertambah 
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sehubungan dengan pertambahan tingkat upah. Sesudah 

mencapai jumlah jam kerja HD jam, seseorang akan 

mengurangi jam kerjanya bila tingkat upah naik. Penurunan jam 

kerja sehubungan pertambahan tingkat upah (grafik S2S3) 

dinamakan Backward Bending Supply Curve. 

Backward bending supply curveatau kurva penawaran 

tenaga kerja yang membalikhanya dapat terjadi pada penawaran 

tenaga kerja yang bersifat perorangan. Hal ini berbeda dengan 

hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja 

secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas, 

semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin 

banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang 

yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upahyang rendah 

akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada 

tingkat upah yang lebih tinggi
60

. 

2. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. 

Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan hasil.
61

 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja:  

a. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan 

hasil produksi perusahaan meningkat, produsen 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. 

Untuk maksud tersebut produsen akan menambah jumlah 
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tenaga kerjanya. Keadaan ini mengakibatkan kurva 

permintaan tenaga kerja bergeser kekanan.  

b. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya 

produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga 

jual perunit barang akan turun. Pada keadaan ini 

produsen cenderung akan meningkatkan produksi 

barangnya karena permintaan bertambah besar. 

Disamping itu permintaan akan tenaga kerja akan 

bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi. 

Keadaan ini akan mengakibatkan bergesernya kurva 

permintaan tenaga kerja ke  arah kanan karena pengaruh 

skala efek atausubtitusi efek.
62

 

 

3. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau 

kuantitas. Apabila berbicara tentang permintaan akan suatu 

komoditi, merupakan hubungan antara harga dan kuantitas 

komoditi yang para pembeli bersedia untuk membelinya. 

Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah 

hubungan antara tingkat upah, (yang ditilik dari perspektif 

seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas 

tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk 

dipekerjakan dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Secara 

khusus, suatu permintaan jumlah maksimum tenaga kerja 

yang seorang pengusaha bersedia untuk memperkerjakannya 

pada setiap kemungkinan. Tingkat upah dalam jangka waktu 

tertentu. Dengan salah satu pandangan, permintaan tenag kerja 

haruslah ditilik sebagai suatu kerangka alternatif yang dapat 

diperoleh pada suatu titik tertentu yang ditetapkan pada suatu 

waktu. Dalam banyak literatur ekonomi mengemukakan 

bahwa permintaan akan suatu produk (barang atau jasa) akan 

ditentukan banyak faktor, diantara faktor tersebut adalah:  

a. Harga barang itu sendiri  

b. Harga barang lain yang sejenis  

c. Pendapatan konsumen  
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d. Selera konsumen  

e. Ramalan konsumen mengenai keadaan di masa yang akan 

mendatang.
63

 

Permintaan seorang pengusaha memperkerjakan seseorang 

dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang dan jasa 

yang akan dijual ke masyarakat atau konsumen. Maka sifat dari 

fungsi permintaan tersebut tergantung dari pertambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang diproduksikan oleh 

tenaga kerja tersebut. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan 

antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki 

oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini berbeda dengan 

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli 

barang karena barang itu nikmat (utility) kepada si pembeli. 

Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena 

memproduksikan barang untuk dijual kepada masyarakat 

konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha 

terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan 

masyarakat akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga 

kerja seperti ini disebut “derived demand”.
64

 

Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan 

seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan 

tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode 

tertentu. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan 

dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. 

Masyarakat membeli barang karena barang tersebut 

memberikan kegunaan kepada konsumen. Akan tetapi bagi 

pengusaha, mempekerjakan seseorang bertujuan guna 

membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada 

masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan 

pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. 

Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan 

permintaan turunan. Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya 
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didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, dimana dalam 

ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat 

mempengaruhi harga pasar (pricetaker). Dalam hal 

memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa 

jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi 

permintaan tenaga kerja didasarkan pada:  

1. Tambahan hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang 

diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah 

lainnya disebut Marjinal Physical Product dari tenaga kerja 

(MPPL). 

2. Penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh 

pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau 

istilah lainnya disebut Marginal Revenue (MR).
65

 

Menurut teori permintaan tenaga kerja tersebut, seorang 

pengusaha sebelum menambah tenaga kerjanya secara 

permanen tentu akan melakukan berbagai langkah terlebih 

dahulu seperti dengan menambah jam kerja dari tenaga kerja 

yang ada, menaikkan upah dan sebagainya. Setelah itu 

dilakukan, ternyata tetap tidak dapat memenuhi capaian target 

perusahaan, pengusaha baru akan melakukan langkah-langkah 

lainnya dengan menambah tenaga kerja. Dengan kondisi seperti 

itu pun pengusaha masih tetap mempertimbangkan yang lainnya 

bila ingin menambah tenaga kerja, seperti :  

a.Bagaimana tambahan hasil marginal yaitu output yang 

diperoleh dengan penambahan seorang pekerja,  

b. Bagaimana penerimaan marginal yaitu jumlah uang yang 

diterima pengusaha dengan tambahan hasil marginal 

dikalikan dengan outputnya,  

c.Bagaimana biaya marginal yaitu jumlah yang dikeluarkan 

pengusaha dengan manambah tenaga kerja.
66
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D.  Peneliti Sebelumnya 

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun 

penelitian yang menjadi referensi penyusun adalah sebagai 

berikut:  

1. Zubairi dan Yoyok Soesetyo yang judul penelitiannya 

Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Sampang dengan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan UMKM dan pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sampang. 

Hasil dari penelitian ini meliputi Pertumbuhan UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Sampang pada tahun 2005-2014 dan 

Pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang pada tahun 

2005-2014. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian 

Zubairi dan Yoyok Soesetyo dimana di dalam penelitian 

saya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X 

pertumbuhan UMKM dan variabel Y pertumbuhan 

ekonomi. Di dalam penelitiannya mnggunakan 3 variabel 

meliputi X1 pertumbuhan UMKM, X2 nya pengangguran 

dan Y nya adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

persamaannya terdapat pada variabel X pertumbuhan 

UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

pertumbuhan ekonomi.
67

 

2. Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy 

yang judul penelitiannya Pengaruh Pertumbuhan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu) dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksplorator. Tujuan penelitian ini 
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untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

di Pemerintah Kota Batu. Hasil dari penelitian ini 

pengujian regresi panel secara bersama-sama ditemukan 

bahwa Pemberdayaan UKM berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu. Dan 

dari hasil pengujian secara parsial variabel jumlah UKM 

dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, 

sedangkan untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM 

ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu. Perbedaan penelitian 

saya dengan penelitian Pradnya Paramita Hapsari, Abdul 

Hakim, Saleh Soeaidy terdapat pada variabel X nya, 

dimana dalam penelitian saya variabel X pertumbuhan 

UMKM, sedangkan variabel X nya pemberdayaan 

UMKM. Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel X 

nya pertumbuhan UMKM dan variabel Y nya pertumbuhan 

ekonomi.
68

 

3. Peneliti sebelumnya salah satunya dilakukan oleh Siswati 

Rachman,yang berjudul “Analisis Pengaruh  Usaha Kecil 

Dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Makassar”.Hasil Penelitian ini 

menjelaskan tujuan untuk menganilisis pengaruh kuantitas 

tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi UKM sektor 

manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Makassar baik secara parsial maupun simultan. Teknik 

analisis data menggunakan teknik kuantitatif dengan 

pendekatan statistik desktriptif dan inferensial (Multiple 

Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

yang merupakan indikator dari  Usaha Kecil dan 

Menengah sektor manufaktur (indusri kecil) yang terdiri  

atas  tenaga  kerja,  nilai  investasi dan  nilai  produksi 
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secara  simultan berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, 

nilai investasi, dan nilai produksi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Makassar. Variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Makassar adalah variabel nilai produksi.
69

 

4. Menurut Roswita Hafni, dan Ahmad Rozali mengatakan 

dalam penelitianya Keberhasilan pembangunan identik 

dengan terciptanya laju pertumbuhan perekonomian dan 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi, salah satu sektor riil 

yang dapat mengurangi tingkat pengangguran adalah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana alat 

yang digunakan sebagai motor penggeraknya adalah orang-

orang yang bekerja di perkotaan maupun pedesaan dalam 

ruang lingkup usaha kecil maupun menengah. UMKM 

mempunyai peranan strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional, terbukti pada waktu bangsa Indonesia 

mengalami krisis yang terjadi beberapa waktu lalu, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam 

menghadapi realita tersebut, sedangkan usaha yang 

berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti 

aktifitasnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif,Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran UMKM dalam penyerapan 

tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat dilihat dari  

UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi 

tingkat penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian 

ini, dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai peran UMKM terhadap penyerapan tenaga 

kerja.
70
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5. Zainal Abidin, mengemukakan bahwa beberapa 

kesimpulan berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi 

(economic growth) didefinisikan sebagai peningkatan 

dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk 

memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. 

Sementara pertumbuhan ekonomi menurut Islam adalah 

sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus 

menerus dengan cara yang benar dan dapat memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Kedua, 

faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah sebagai 

berikut: sumber daya alam, enterprenuership 

(kewirausahaan), sumber daya manusia dan yang terakhir 

adalah  teknologi. Ketiga, untuk mengukur suatu 

pertumbuhan ekonomi secara nasional adalah memakai 

Gross National Product atau GNP dengan rumus: GNP = 

C+I+G+(E–M). Sementara dalam konsep ekonomi Islam 

ditambahkan huruf Z (zakat). Keempat, pendekatan 

aksiologis Islam dalam pertumbuhan ekonomi adalah 

pendekatan yang menjadikan nilai (syarî‟ah) atau moral 

sebagai dasar dari berbagai aktivitas kehidupan ekonomi. 

Disamping itu Islam juga menekankan kepada distribusi 

pendapatan yang merata bagi semua orang/kelompok tanpa 

memandang secara diskriminatif sebagai realisasi dari 

Islam sebagai rahmah li al-Âlamîn, dengan orientasi bukan 

saja kesejahteraan materi tapi juga kesejahteraan ruhaniyah 

dalam suatu pertumbuhan ekonomi.
71

 

 

E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan penulis maka untuk lebih memudahkan kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar 

pemikiran dalam penelitian ini dimunculkan kerangka pikir 

yang skematis untuk menjelaskan  UMKM di sektor 

                                                                                                                             
 
71Zainal abidin, meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (telaah atas 
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no. 2 Desember 2012. 
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manufaktur pada Tenaga kerja dan Jumlah Pelaku Usaha 

UMKM, terhadap angka PDRB di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu analisis 

Penyerapan tenaga kerja dan Jumlah UMKM terhadap 

Pertumbuhan ekonomi masalah PDRB menurut perspektif 

ekonomi islam di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam 

penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu 

Tenaga  kerja (X1), Jumlah Pelaku UMKM (X2), kemudian 

sebagai variabel terikat adalah PDRB (Y), dari uraian 

tersebut, maka hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat 

dalam gambar sebagai berikut:  

 

Gambar 2.2 Kerangka berpikir 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Y 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Pendapatan 

perkapita) 

X2 

Tenaga Kerja 

 

X1 

Jumlah UMKM Perkembangan 

UMKM 

Menurut Perpektif Ekonomi Islam 
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Dikatakan sementara, karena jawaban yang butuhkan 

berdasarkan 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.
72

 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan hipotesis pada 

objek penelitian adalah sebagai berikut : 

 

1. Analisis Pengaruh  Jumlah Unit UMKM  Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi.  

Penelitian ini mengetahui  Jumlah unit UMKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana kita tahu 

bahwasannya UMKM ini memiliki peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi masyarakat maupun daerah. 

Menurut penelitian terdahulu Pradnya Paramita Hapsari, 

Abdul Hakim, Saleh Soeaidy menyatakan bahwa 

Pemberdayaan UKM di Kota Batu sektor UKM memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah di 

Kota Batu.
73

 

Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah 

(UKM) berperan penting dalam perekonomian daerah 

khususnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini 

didasarkan pada kenyataannya bahwa, disatu pihak jika 

jumlah pengangguran meningkat mengikuti jumlah 

pertambahan penduduk tiap tahunnya, maka harus 

diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang 

mendukung, seperti UKM. 

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, 

maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :    

                                                           
72Sugiyono, Metode Penelitian . . . ., h. 64. 
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Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu), Wacana– Vol. 17, No. 2 (2014), hal. 94-95. 
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H0 :  jumlah unit UMKM  tidak berpengaruh signifikan dan 

positif  terhadap Pertumbuhan ekonomi (studi di 

Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019. 

H1 :     jumlah unit UMKM berpengaruh signifikan dan 

positif  terhadap Pertumbuhan ekonomi (studi di 

Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019. 

 

2. Analisis Pengaruh  Jumlah Tenaga Kerja UMKM 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

Tenaga kerja merupakan sektor yang sangat penting 

untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut cahyono UMKM 

sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja. 

Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja 

secara produktif akan memberikan kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan penggunaan tenaga 

kerja dibutuhkan dalam pemanfaatan maksimal dari tenaga 

kerja sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi.
74

  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

H0:  UMKM Pada Jumlah tenaga kerja UMKM tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (studi di Lampung Tengah 2014-2019. 

H2:  UMKM Pada Jumlah tenaga kerja UMKM 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (studi di Lampung Tengah 2014-2019. 
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