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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui bagainama Balai Latihan 

Kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia dan penangulangan pengangguran. 

Untuk mengetahui bagaimana ekonomi islam terhadap balai latihan kerja. Latar 

bealakang penelitian ini adalah Perkembangan ekonomi dan perdagangan, telah 

memacu perubahan struktur ekonomi dan industri yang tentunya akan mempengaruhi 

jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusianya. Standart dan kualitas 

tenaga kerja pun perlu dipertimbangkan, baik dari jenis maupun kualifikasinya yang 

cenderung pada kompetensi yang semakin tinggi agar mampu bersaing di pasar nasional, 

regional, maupun internasional. Kota Bandar Lampung  saat ini menghadapi banyak 

masalah ketenagakerjaan yang sangat kompleks. Jumlah pengangguran secara akumulatif 

terus meningkat secara tajam, sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan 

sekolah. Hal ini harus segera ditanggulangi agar tidak terus menambah jumlah 

pengangguran yang ada di kota Bandar Lampung  dan meningkatkan angka kemiskinan 

penduduknya.  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :Bagaimana 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna penanggulangan pengangguran 

kota Bandar Lampung, Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang 

penanggulangan pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

fokus penelitian yaitu sumber daya manusia, pengangguran, dan panadanagan Islam 

tentang peran BLK . Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi. 

 Hasil penelitian di Balai Latihan Kerja Bandar Lampungberpengaruh dalam 

peningkatan kualitas SDM tetapi tidak berpengaruh dalam pengurangan jumlah angka 

pengangguran hal ini dibuktikan dengan jumlah tenaga kerja yang semakin 

meningkat pada tahun 2015 sebesar 730.251, sedangkan jumlah angka pengangguran 

pada tahun 2015 sebesar 48.787. Seharusnya semakin tinggi jumlah angka tenaga 

kerja julah penagngguran pun berkurang sehingga BLK  dapat dikatan berpengaruh 

dalam pengurangan angka pengangguran.  

 Kesimpulan dalam peningkatkan kualitas SDM guna penangulangan 

pengangguran kota Bandar Lampung, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

program pelatihan kerja yang diterapkan Balai Latihan kerja khusunya untuk 

meningkatan kualitas SDM berperan baik dengan tercapainya kenaikan angka tenaga 

kerja Bandar Lampung setiap tahunya, namun akan tetapi dalam pengurangan angka 

pengangguran BLK belum berperan dengan baik jika angka tenaga kerja meningkat 

seharusnya angka pengangguran menurun. Namun hal ini berbanding terbalik dimana 

angka tenaga kerjadan pengangguran sama – sama meningkat. 
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MOTTO 

                                  

        

 

Artinya : apabila telah ditunaikn sholat, maka beertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia allah dan ingatlah allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S: Jumu’ah:10)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Bandung Diponegoro, 2012), H.459 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Oleh karena, itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. 

Adapun judul skripsi ini Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna 

Penanggulangan Pengangguran Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Tahun 

2011-2015) 

 Adapun istilah istilah tersebut adalah: 

1. Peningkatan Kualitas adalah upaya dalam menghasilkan kualitas yang baik 

guna mengubah sesuatu hal menjadi lebih berkualitas yang menentukan kadar 

atau mutu tingkat baik buruknya suatu kepandaian atau kecakapan
1
. 

2. SDM (Sumber Daya Manusia)  adalah seseorang yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi.
2
 Yang 

dimaksudkan dengan peningkatan sdm adalah kualitas menyangkut mutu 

                                                             
 1

 Lab. Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : Tamer, 2013), H.28 

 
2
Viethzal Rivai Dan  Ella Juavani Sagala,  Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Perusahanaan Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta :Rajagrafindo Persada 2009), H. 6 
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sumber daya tersebut,yang menyangkut kemampuan fisik, maupun non fisik 

(kecerdasan dan mental).  

3. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia 

secara tidak langsung dan paling berat. Pengangguran adalah angkatan kerja 

yang tidak melakukan kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan atau 

berkerjs secara tidak optimal.
3
 

4. Ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu 

pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara 

berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
4
  Ekonomi islam adalah suatu 

usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan prilaku manusia 

dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif ekonomi 

Islam.
5
 

 Berdasarkan penegasan judul terdapat beberapa pengertian di atas, 

yang dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang 

membahas tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui BLK  

Guna Penanggulangan Pengangguran Kota Bandar Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung Tahun 2011-2015) 

 

                                                             
3 N. Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta : Erlangga, 2000), H.123 

 4 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu,  2013), H. 9 
 5 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), H.14 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan 

subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Secara Obyektif 

a. Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan 

diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal 

pembangunan. Tetapi, pada umumnya jumlah penduduk yang besar 

biasanya menimbulkan masalah ketenagakerjaan dan kurangnya 

sumber daya manusia, karena adanya ketimpangan antara jumlah 

angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Akibatnya, terjadi pengangguran yang dapat menghambat 

pembangunan.  

b. Jika kita memandang permasalahan ekonomi tentu banyak 

permasalahanlah. Salah satu permasalahan tersebut yang dimana 

judul skripsi yang akan di bahas peningkatan sumber daya manusia 

guna penganggulangan pengannguran kota Bandar Lampung, 

permaslahan sumber daya manusia  dan pengangguran tentu kerap 

kita dengar bahkan kita temui disekeliling lingkungan tempat kita 

tinggal yang menarik adalah peran balai latihan kerja bagaimana cara 

atau langkah untuk mengatasi permasalahan sdm dan pengangguran 

yanng ada di kota Bandar Lampung, maka dengan ini penulis 
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mengangkat tema judul skripsi Peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Bandar Lampung  

Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD BLK  Bandar 

Lampung Tahun 2011-2015). 

2. Secara Subyektif 

a. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan 

diteliti. Sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini kedepannya. Selain itu judul yang diajukan untuk memenuhi 

syarat-syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi Islam di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

  Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling 

utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dapat 

dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak. Pentingnya sumber daya 

manusia bukanlah menjadi hal yang kesederhanaan baru dari manusia. 

Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan 

mempertahankan hidupnya. Manusia mengidentifikasi sumber daya alam 

dengan subtansi tertentu. Akan tetapi, dibalik semua itu yang lebih penting 

ialah akal budi manusia, kemerdekaan, dan keteraturan sosial.
6
 

                                                             
 6

Barhanuddin Yusuf,  dan Editor M. Nur Rianto Al Arif, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Di Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta : PT Rajagrafindo,  2015),  H. 25 
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  Pengembangan sumber daya manusia (huaman resoure 

development/HRD) adalah fungsi manajeman sumber daya manusia utama 

yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pemgembangan  juga aktivitas-

aktivitas perencanaan dan pengembangan karier individu.
7
 Pada era modern 

saat ini, menyiapkan SDM yang berkualitas menjadi semakin rumit. Akan 

tetapi, sebagai tantangan yang harus dihadapi, dan bukan halangan yang harus 

dihindari. Di dalam hal ini, secara umum pengembangan SDM tengah dan 

akan menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh semua praktisi 

pengembangan SDM. Tantangan tersebut antara lain berhubungan dengan 

standart kualiatas, teknologi diklat, status pengembangan SDM, dan praktisi 

pengembangan SDM. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis 

dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam 

melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Oleh 

sebab itu perlu,  adanya Manajemen terhadap SDM secara memadai sehingga 

terciptakan SDM yang berkualitas, loyal dan berprestasi dan diharapkan dapat  

mengurangi permasalah ekonomi yang ada pada saat seperti pengangguran. 

  Adapun  pengertian sumber daya manusia diantaranya sumber daya 

manusia adalah pegawai yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan 

terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi perushaan.
8
 

                                                             
 7

R.Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Erlangga, 2008), H.5 

 
8
Anggun Tria Hernunita, Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantorpos Bandar 
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  Manusia diciptakan Allah SWT sebagai  khalifah dimuka bumi, 

maksudnya agar manusia dengan kekuatan yang dimiliki mampu membangun 

dan memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat 

khalifah dimuka bumi ini diperlukan proses yang panjang, dalam Islam upaya 

tersebut dari buaian sampai keliang lahat. Pembangunan manusia dalam Islam 

juga memperhatikan kedua potensi ini yakni lahirlah sebagai tubuh itu sendiri 

dan ruhaniyah sebagai pengendalian tubuh. Pendidikan dalam Islam 

memandang tinggi masalah SDM ini khususnya berkaitan dengan ahlak 

(sikap, pribadi, etika, dan moral), agar manusia dalam menjalankan kehidupan 

terutama dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan 

Sunah Rosulullah SAW. Oleh karenanya,  sumber daya manusia  yang 

diinginkan saat ini yaitu sumber daya manusia islami, karan potensi yang ada 

diri dapat membawa kepada kesejahteraan.   

  Manajeman sumber daya manusia menurut Islam ada tiga 

pembahasan. Pertama adalah prilaku sumber daya manusia adalah dalam suatu 

organisasi haruslah memiliki nilai-nilai ketauhidtan dan keimanan, karna 

dengan memiliki itu akan merasakan kenyamanan dalam melakukan sesuatu 

dan merasakan  bahwa seolah-olah Allah itu dekat dengannya serta selalu 

mengawasinya dalam melakukan segala sesuatu apa yang dikerjakan. Kedua, 

struktur organisasi, dalam manajemen sumber daya manusia struktur 

                                                                                                                                                                              
Lampung 35000), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung , 2016, H. 4 
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organisasi sangatlah diperlukan untuk membuat perencanaan sehingga 

mempermudah dan menkomodasikan lebih banyak kontribusi positif bagi 

organisai. Serta lebih menjamin fleksibilitas baik di dalam maupun antara 

posisi-posisi yang saling berinteraksi. Ketiga manajemen sumber daya 

manusia adalah sistem, sistem yang disusun harus menjadikan prilakunya 

berjalan dengan baik, yaitu dengan pelaksanaan sistem kehidupan secara 

konsisten dalam semua kegiatan yang akhirnya akan melahirkan sebuah 

tatanan kehidupan yang baik.  

Allah SWT  berfirman dalam (Q.S Az-Zumar (9) : 39) 

                             

                           

Artinya: Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran. ( Q.S Az:Zumar: 9)
9
 

  Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam 

mencapai tujuan adalah sumber daya manusia. Oleh karena pentingnya peran 

manusia dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Manajeman sumber daya manusaia merupakan bagian yang berhubungan 

                                                             
 9

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Bandung Diponegoro, 2012), H.459 
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dengan keputusan organisasi yang berdampak pada angkatan kerja potensial 

perusahanaan.
10

 

  Bandar lampung sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dan 

merupakan kota dengan jumlah penduduk cukup padat, turut menyumbangkan 

jumlah lulusan sekolah dan calon tenaga kerja yang cukup banyak.  

  Tabel data berikut menyatakan bahwa banyaknya angka angktan kerja 

kota Bandar lampung pada tahun 2011-2015 : 

Tabel 1.1 

Jumlah angkatan tenaga kerja kota Bandar Lampung 

Tahun Angkatan tenaga kerja 

2011 3,761 

2012 3,822 

2013 3,886 

2014 3,857 

2015 3,832 

Sumber Data : Dinasker (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
11

  

Sehingga seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan pemekaran, maka 

permasalahan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung  menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Kota setempat. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kota Bandar 

                                                             
 

10
Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), H. 154 

11 Dinasker dan  transmigrasi provinsi Lampung  2011-2015 
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Lampung  mengambil solusi agar para lulusan sekolah di Kota Bandar 

Lampung memiliki ketrampilan yang tidak kalah dengan daerah lainnya, 

sehingga tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kualifikasi yang baik dan 

memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Balai 

Latihan Kerja kota Bandar Lampung juga berperan dalam mengatasai 

peningkatan SDM dan masalah pengangguran yang ada dikota Bandar 

Lampung, Berdasarkan peraturan gubernur Lampung nomor : 27 Tahun 2010, 

tentang pembentukkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung : 06 Agustus 2010. UPTD 

BLK Bandar Lampung adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan dan 

bertanggung jawab langsung kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung yang secara teknis fungsional mendapat pembinaan oleh 

Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.Tugas pokok dan fungsi yang 

dijalankan UPTD BLK Bandar Lampung adalah melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam berbagai kejuruan. Balai latihan kerja 

merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang 

diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja 

produktif guna membantu masyarakat Bandar Lampung untuk mendapatkan 

pekerjaan.  

  Pelatihan (training) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek 

yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non 
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manajeiral mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan 

yang berbatas. Dengan demikian, pelatihan ditunjukan kepada para peserta 

pelatihan pelaksana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
12

 

Program pelatihan tidak hanya memberikan acuan, melainkan juga menjadi 

patokan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan. Desain dan 

perencanaan suatu program pelatihan sebaiknya dilakukan oleh alhi dalam 

bidangnya dan bertitik tolak dari kebijakan yang telah digariskan oleh 

pimpinan yang berwenang dalam bidang ketenaga kerjaan. 

  Pelatihan ditempat kerja dalam industri dapat di pelajari dalam jangka 

waktu relatif singkat. Metode ini adalah metode yang paling banyak 

digunakan karena mempunyai kelebihan dan memberi motivasi kepada 

peserta pelatihan. Keberhasilan pelatihan di tempat kerja ini tergantung pada 

instruktur dalam menjelaskan seprangkat produser untuk melaksanakan tugas 

tertentu yang dikembangkan dari pengalaman dan penelitian.
13

 

  Adapun prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan 

adapun sebegai berikut : 

1. Materi harus diberikan secara sistematis dan dan berdasarkan 

tahapan-tahapan. 

2. Tahapan-tahapan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

                                                             
 12

Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan Dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia, 

(Bandung : PT Refika Aditama, 2011), H. 49 

 
13

Basir Barthos,Manajemen Sumber Daya Manusia,  (Jakarta : Bumi Akrasa, 1999), H. 89 
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3. Penataran harus mampu memotovasi dan menyebarkan respon 

yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. 

4. Adanya penguatan (reinforment) guna membangkitkan respons 

yang positif dari peserta. 

5. Menggunakan konsep pembentukan (shaping). 

  Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Jumu’ah (10) : 62 : 

                               

       

 

Artinya :  apabila telah ditunaikn sholat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia allah dan ingatlah allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S: Jumu’ah:10)
14

 

  Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi banyakan orang, 

kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan 

psikologi. Tidak mengejutkan pengangguran adalah topik perdebatan politik 

yang sering dibicarakan dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan 

yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.
15

. 

  Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi 

sebab-sebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang 

mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan ini, seperti program 

pelatihan kerja, membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan 

                                                             
 14 Departemen Agama RI, Op.cit. H.118 

 
15

Op. cit, H, 126 
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lain seperti asuransi pengangguran, membantu mengurangi kesulitan yang 

dialami para pengangguran. Daisisi lain ada kebijakan yang mempengaruhi 

munculnya pengangguran secara tidak sengaja. Undang-undang yang 

mensyaratkan upah minimum yang tinggi, misalnya, secara luas cenderung 

meningkatnya pengangguran diantara anggota anggkatan kerja yang kuraang 

terdidik dan kurang pengalaman. Dengan menunjukan dampak dari berbagai 

kebijakan, para ekonom membantu pembuat kebijakan mengevaluasi opini 

mereka.  

  Tabel data berikut menyatakan angka pengangguran kota Bandar 

Lampung yang mengalami peningkatan setiap tahunnya : 

TABEL 1.2 

Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung 

Tahun Jumlah pengangguran 

2011 37.874 

2012 34.844 

2013 43.231 

2014 48.421 

2015 48.787 

  Sumber data :Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2017  

  Berdasarkan data tabel 1.2 pengangguran terbuka yaitu pengangguran 

yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih 

rendah dari pertambahan tenaga kerja mereka menganggur secara nyata dan 

sepenuh waktu, tabel diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran  

terbuka di kota Bandar Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
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Permaslahan pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara 

permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, upaya untuk mengatasi 

pengangguran yang ada di kota Bandar Lampung pemerintah daerah dan dinas 

tenaga kerja transmigrasi memberikan solusi yaitu memberi pelatihan, seperti 

UPTD BLK Bandar Lampung.  

Tabel 1.3  

Jumlah Lulusan UPTD-BLK Bandar Lampung 2011-2015 

Tahun Jumlah 

2011 704 

2012 576 

2013 658 

2014 224 

2015 576 

  Sumber Data : Dinasker Dan Trasmigrasi Provinsi Lampung 2011-2015
16

 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah lulusan pelatihan 

UPTD BLK Bandar Lampung  pada tahun 2011 sebesar 704 peserta namun 

pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 224 peserta, pada tahun 2015 

mengalami peningkatan jumlah peserta sebesar 576 peserta. Pada tabel berikut 

menyatakan bahwa jumlah lulusan peserta pelatihan UPTD BLK Banadar 

Lampung dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja kota Bandar Lampung.  

                                                             
 16

Dinasker dan transmigrasi provinsi lampung 2011-2015 



14 
 

TABEL 1.4 

Jumlah Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

Tahun Jumlah Tenaga Kerja 

2011 646,323 

2012 655,716 

2013 703,247 

2014 705,347 

2015 730,251 

Sumber Data : Dinasker(Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
17

 

  Data tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menujukan bahwa angka tenaga 

kerja kota Bandar Lampung mampu menyerap angkatan kerja kota Bandar 

Lampung dengan baik. Dengan dengan demikian jumlah tenaga kerja tersebut 

ialah tenaga kerja yang terdidik dan telatih yang memiliki kemampuan atau 

skil dala dunia kerja.  Hal ini akan dibuktikan pada tabel 1.5 yaitu data 

kegiatan BLK Bandar Lampung : 
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Dinasker dan transmigrasi provinsi lampung 2011-2015 
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Tabel 1.5 

Data kegiatan BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015 

Tahun Dilatih Dimentori Bekerja 

2011 640 556 442 

2012 1280 1156 874 

2013 160 136 94 

2014 284 312 234 

2015 384 312 234 

jumlah 2748 2472 1878 

Sumber Data : UPTD BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015
18

 

Data tabel 1.5 diatas menunujukan bahwa jumlah peserta yang dilatih pada 

lima tahun terakhir sebesar 2748 peserta dan yang dimentori 2472 peserta 

yang bekerja 1878, berdasarkan data tersebut BLK berperan dalam 

meningkatkan jumlah tenaga kerja kota Bandar Lampung dan membantu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota Bandar Lampung. 

   Oleh karna itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki 

ketetarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait Peningkatan Sumber Daya 

Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran kota Bandar Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung Tahun 2011-2015) 

                                                             
 18 UPTD BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015 
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D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna 

 penganggulangan pengangguran kota Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang penanggulangan 

 pengangguran ? 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia guna 

 penanggulangan pengangguran kota Bandar Lampung  

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap 

 Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulis adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat  menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan khususnya mengenai progmam Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung guna meningkatkan sdm dan menggulangi angka 

pengangguran. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, 

referensi, dan kajian yang akademis. 

b. Secara Praktis 
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Dapat memberikan input yang berkualitas terhadap masyarakat dan balai 

kerja dalam menerapkan pelatihan kerja. Sehingga dpat meningkatkan 

sdm dan pengurangan pengangguran di masyarakat Bandar Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan 

metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan 

permasalahan.Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
19

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Field 

research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi 

atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunkan metode kualitatif, 

metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
20

 

b. Sifat penelitian 

                                                             
 

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), h.2 

 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV.Alpabeta, 

2011), h.9  
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.Didalamnya 

terdapatupaya-upayamendeskripsikan mencatat, menganalisis, 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 

atauada.
21

Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi 

tidak melakukan pengujian hipotesa.
22

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pegisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
23

Data primer dalam 

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan, yaitu dari para peserta pelatihan kerja. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya 

dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.
24

 

3. Populasi dan Sampel 

                                                             
 

21
 H. Moh. Pabundo Tika, Metodelogi Riset Bisnis, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10  

 
22

 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.5  

 
23

 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), h. 42  

 
24

Loc.cit., 
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a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
25

 Dalam 

penelitian ini populasi yang dimaksud adalah keseluruhan peserta 

pelatihan kerja yang berjumlah 576. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut.
26

 Menurut Sugiyono yang dimaksud random sampling 

ialah simple (sederhana) karna pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Maka dalam hal ini peneliti mengambil sampel yang 

berjumlah 58 sampel yang mewakili jumlah populasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
27

 

Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis 

observasi dengan non partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung 

                                                             
 

25
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), h.115  

 
26

Ibid., h.116  

 
27

Ibid., h.203  
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sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya. 

Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terhadap 

perserta pelatihan UPTD BLK kota Bandar Lampung dan melakukan 

kunjungan selama 4 kali kunjungan. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal.Jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
28

 

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, 

tujuan, dan hipotesis penelitian.
29

 Wawancara ini ditujukan kepada :  

1) Kepala UPTD BLK kota Bandar Lampung 

2) Kasubag UPTD BLK kota Bandar Lampung 

3) Koordinasi instruktur UPTD BLK kota Bandar Lampung 

4) Instruktur kejuruan Las Listrik UPTD BLK kota Bandar Lampung, 

dan 

5) Peserta pelatihan kejuruan Las Listrik UPTD BLK kota Bandar 

Lampung 

 

 

 

                                                             
 

28
 H. Moh. Pabundo Tika,Opcit,  h.62 

 
29
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari 

buku-buku, catatan-catatan, transkip, legger, agenda dan lain 

sebagainya.
30

 

Jadi, dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data-

data yang diperlukan. Sumber yang akan dijadikan alasan metode ini 

adalah catatan atau transkip dokumen terkait peserta pelatihan. Jadi 

dengan deikian penulis hanya mengadakan penelitian dengan mengamati 

dan mencatat hal-hal yang diperlukan. 

5. Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.
31

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. 

                                                             
 

30
 Soewadji Jusuf, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

h.160  
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c. Conclusion Drawing / Verification 

Conclusion drawing / verification adalah penarikan kesimpulan dan 

memverifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah 

penelitian yang dirumuskan sejak awal. 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari 

lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai degan sasaran 

permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan menganalisis 

secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-

orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini 

dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada 

dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah 

pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat 

ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) 

  Sumber daya manusia sering disebut sebagai Human Resoure, tentang 

atau kekuatan manusia (energi dan power). Sumber daya yang juga disebut 

sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia, 

dipunyai juga oleh mahluk organisme lainnya, misalnya : pada hewan, 

tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai perencanaan, pelaksana pengendali, dan 

evaluasi suatu pembanguan dan nikmati hasil evalusai tersebut sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan, karna manusia mempunyai peran 

yang sangat menentukan.
1
 

  Sumber daya manusia merupakan human resoures’’ namun ada pula 

ahli menyamakan sumber daya manusia dengan manpower (tenaga kerja). 

Bahkan sebagai orang menyertakan pengertian sumber daya manusia dengan 

personal, (personalia, kepegawaian, dan sebagainya).
2
 

  Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 

dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber 

daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di 
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sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih 

mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Menurut 

william B. Werther dan kelth davis, sumber daya manusia adalah pegawai 

yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian 

tujuan organisasi atau perusahaan.
3
 

  Menurut H. Handari Nawawiyang masing masing mengatakan sebagai 

berikut : 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang berkerja di 

lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, 

pekerja, atau karyawan). 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusiawi sebagai 

pergerakan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset 

dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) 

secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan menjadi eksistensi 

organasasi. 

  Adapun “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan 

senimengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuanperusahaan, karyawan, dsn masyarakat.” Atau 
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pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

pengelolaan individuanggota organisasi atau kelompok pekerja. Pengertian 

lain Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses Perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan Kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, Pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu,organisasi dan 

Masyarakat.
4
 

  Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal perasaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya 

dan karya (rasio, karya dan krasa). Semua potensi sumber daya manusia 

tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. 

Berapapun majunya teknologi, perkembangan bagi informasi, tersedianya 

modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi 

organisasi untuk mencapai tujuannya.  

  Adapun dasar filosofi ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi 

manusia baik balam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah 

sebagi khalifah Allah dibuka bumi. Inilah konsep pembangunan Islam dari 

konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peran manusia pada tempat yang 

tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Manusia adalah wakil 

Allah dimuka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab 
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kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan 

kepadanya.
5
 

  Hakikat manusia menurut pandangan Islam, tidak bisa dilepas dari 

hakekat di balik penciptaan manusia ke dunia. Islam telah menjelaskan secara 

perinci tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian dikaitkan 

dengan peran manusia dalam kehidupan. Allah SWT telah menetapkan 

manusia sebagai khalifah yakni menempatkan manusia sebagai mahluk paling 

sempurna diantara mahluknya yang lain dimuka bumi. Khalifah berarti wakil 

atau pengganti, pemimpin, pemakmur. Dalam konteks ini manusia adalah 

wakil Allah SWT yang memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan segala 

kehendak Allah SWT dimuka bumi ini agar bumi tetap dalam kondisi 

terpelihara dan makmur. 

firman Allah SWT dala Q.S Surat Al-Baqarah ayat 30 : 

                               

                            

      

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah kandarah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
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Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui."
6
 

 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Faathir ayat 39 : 

                                

                           

 

 

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang 

siapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan 

kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah 

kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak 

lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
7
 

 

  Ayat diatas menjelasakan bahwa manusia dimuka bumi ini sebagai 

mahluk yang sempurna yang diciptakan Allah SWT, menjaga bumi dan mngelola 

sumber daya alam yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT, tanpa adanya sumber 

daya manusia yang mengelola maka sumber daya alam yang ada dimuka bumi 

ini tidak bermanfaat. Maka dari itu Allah menciptkan manusia sebagai khalifah 

dimuka bumi ini untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan yang 

dilimpahkan oleh Allah. 

  Sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung 

dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang 

adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh 

potensiyang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan 
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dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis 

sehari-hari, sumber daya manusia lebih dimengerti sebagai bagian ntegral dari 

sistem yang membentuk suatuorganisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian 

psikologi, para praktisi SDMharus mengambil penjurusan industri serta 

organisasi. Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia atau (MSDM). Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses 

menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, 

manajer, dan pegawailainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau 

perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nitisemito 

mengemukakan manajemen personalia adalah manajemen yang mengkhususkan 

diri dalam bidang personalia atau dalam bidang kepegawaian.
8
 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Menurut Malayu S.P.Hasibuan Fungsi manajemen sumber daya 

manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

a. Perencanaan SDM 

  Perencanaan (human resources planning) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agarsesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan. 
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Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, penghargaan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat.
9
 Berikut ini akan diketengahkan beberapa 

pengertian, dengan maksud tidak saja untuk dijadikan bahan bandingan 

anatara yang satu dengan yang lain tetapi justru untuk di pergunakan 

secara saling melengkapi. G.Steiner mengemukakan bahwa : perencanaan 

SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi pengembangan 

dimasa depan. Pengertian lain  mengatakan bahwa perencanaan SDM 

adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan 

tenaga kerja dimasa datang pada suatu organisasi, meliputi penyediaan 

tenaga kerja baru dan yang sudah sedia atau siap bekerja. Dalam 

pengertian ini menekankan dimana bahwa perencanaan SDM merupakan 

proses atau serangkaian kegiatan.
10
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Proses perencanaan sumber daya manusia terdapat 5 langkah yaitu : 

a. Identifikasi kegiatan perusahaan. 

b. Implementasi perencanaaan sumber daya manusia. 

c. Pengembangan tujuan dan sasaran sumber daya manusia.   

d. Perencanaan dan pelaksaanan kebijakan, dan program sumber daya 

manusia  

e. Evalusai.
11

 

 Manfaat perencanaan SDM Perencanaan SDM secara akurat dan 

profesional akan semakin penting artinya bagi sebuah 

organisasi/perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka manfaat 

perencanaan SDM adalah sebagai berikut ; 

a. Meningkatkan informasi SDM,  

b. Meningkatkan pendayagunaan SDM, menyelaraskan aktivitas 

SDM, menghemat tenaga, waktu dan dana dalam proses 

penerimaan tenaga kerja, mengebangkan dan menambah 

informasi SDM. 

c. Mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer 

SDM. 

d. Perencanaan SDM jangka panjang. 

e. Perencanaan SDM jangka pandek
12
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a. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasisemua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja,hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan.Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnyatujuan secara efektif. 

b. Pemeliharaan 

  Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiantan untuk 

memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas 

karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagaian besar karyawan serta berpedoman 

kepada internal dan eksternal konsistensi. 

c. Pengendalian  

   Pengendalian(controlling) adalah kegiatan mengendalikan 

semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau 

kesalahan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana 

pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisplinan, perilaku, 
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kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan. 

d. Pengadaan 

  Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

 penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya kemampuan. 

e. Pengembangan 

  Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moralkaryawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

f. Kompensasi 

  Kompensasi (compensation) adalah pemberian balasa jasa 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang 

kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang di berikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan 

sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi 

kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal. 
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g. Pengintegrasian 

  Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, 

agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan 

dari hasil kerjanya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan 

sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang 

bertolak belakang. 

h. Pengarahan  

  Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

i. Kedisiplinan  

  Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan 

kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksiamal. Kedisiplinan adalahkeinginan dan 

kesadaran untuk mentaati peraturanperaturanperusahaan dan norma-

norma sosial. 

j. Pemberhentian 
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  Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungankerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian inidisebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginanperusahaan, kontrak kerja berakhir, 

pensiun, dan sebab-sebablainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-

undang No
13

. 12 Tahun 1964. 

 

B. Pengangguran 

1. Pengertian pengangguran  

  pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif 

yang tidak bekerja. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari 

selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu 

karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari 

kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain 

itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang 

menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan 
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yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam 

proses ekspor impor, dan lain-lain.14 

  Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka 

belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut Angka pengagguran adalah 

persentase jumlah penganggur terhadap. 

2. Jenis – Jenis Pengangguran 

  Jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak 

sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Dalam suatu perekonomian 

modern pengangguran dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 

1. Pengangguran Normal 

 Pengangguran yang disebabkan oleh keinginan para pekerja untuk mencari 

kerja yang lebih baik atau lebih sesuai untuk mereka. 

2. Pengangguran Stuktural 

Perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan perubahan 

yang tidak selalu baik akibatnya kepada penggunaan tenaga kerja. 

3. Pengangguran Konjungtur 

 Adalah Pengangguran yang disebabkan oleh kemerosatan kegiatan ekonomi. 

Kemerosatan ekonomi biasanya berlaku sebagai akibat kemerosotan dalam 
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pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian 

tersebut.
15

 

  Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian 

karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan 

masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya 

kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja 

sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama 

seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.   

  Menurut Edwards untuk mengelompokkan masing-masing 

pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi:  

1. Waktu (banyak diantara mereka yang ingin bekeja lebih lama, misalnya jam 

kerja perhari, perminggu, atau perbulan).  

2. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).  

3. Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabka oleh kurangnya 

sumber-sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).  

  Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang sangat 

mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi 

kebanyankan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar 

kehidupan dan tekanan psikologis. Salah satu alasan bagi pengangguran 
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adalah dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dengan 

pekerjannya.  

  Pengangguran adalah seseorang yang telah digolongkan dalam 

angkatan kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 

tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 

Berdasarkan kepada definisi ini, seperti telah dikatakan, ibu-ibu rumah tangga, 

para mahasiswa, dan anak-anak orang kaya yang tidak bekerja, tidak 

digolongkan sebagai pengangguran. Sebabnya karena mereka tidak secara 

aktif mencari pekerjaan. 

a. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya  

1) Pengangguran Normal dan Friksional  

  Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari penduduk disebut 

pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak 

ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi sedang 

mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang 

berkembang saat ini, pengangguran adalah dan pekerjaan mudah diperoleh.  

2) Pengangguran Siklikal  

 Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas 

naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah 

daripada penawaran kerja.  

3) Pengangguran Struktural  
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 Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh 

perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. 

Pengangguran structural bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti:  

a) akibat permintaan berkurang  

b) akibat kemajuan dan penggunaan teknologi  

c) akibat kebijakan pemerintah. 

4) Pengangguran Teknologi  

 Pengangguran ini disebabkan karena adanya pergantian tenaga manusia oleh 

mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput-rumput misalnya, 

telah mengurangi tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan 

lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga 

kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan dan 

memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik adakalanya robot telah 

menggantikan kerja-kerja manusia.  

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya  

1) Pengangguran Terbuka  

  Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 

pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibat 

dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat 

memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa 

yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka 
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menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan 

pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat 

dari kegiata ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknolgi yang mengurangi 

penggunnaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran 

perkembangan suatu industri.  

2) Pengangguran Tersembunyi  

  Pengangguran ini terutama wujud dari sektor pertanian dan jasa. 

Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang 

perlu dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan 

perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) 

dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak Negara berkembang seringkali 

didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih 

banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan 

kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan 

digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.  

3) Pengangguran Bermusim  

 Pengangguran ini terutama terdapat didalam sektor pertanian dan 

perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat 

melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim 

kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping 

itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah 
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menanam dan waktu sesudah menuai. Apabila dalam masa diatas para 

penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka 

mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai 

pengangguran bermusim.  

4) Setengah Menganggur  

  Di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke 

kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnyya tidak semua orang yang pindah 

ke kota memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi 

penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, 

tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh 

lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga 

dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang 

mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai 

setengah menganggur.  

  Menurut Irawan dan Suparmoko di Negara yang sedang berkembang, 

pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:  

a) Pengangguran yang kelihatan ( visible underemployment )  

 Pengangguran yang kelihatan akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang 

sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang 

sanggup/disediakan untuk bekerja.  
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b) Pengangguran tak kentara ( invisible underemployment )  

 Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan 

waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada 

perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi 

tanpa suatu tambahan yang besar) ke sector/perusahaan lain tanpa mengurangi 

output.  

c) Pengangguran potensial (Potential underemployment)  

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada disguised 

unemployment, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik 

dari sektor tersebut tanpa mengurangi ouput; hanya harus dibarengi dengan 

perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang 

memerlukan pembentukan capital yang berarti
16

. 

3. Pengangguran Menurut Ekonomi Islam  

Allah SWT berfirman dalam Q.S surat Al-Qoshash ayat 77 : 

                             

                                   

Artinya  : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

                                                             
 16

Lia Lestari, Strategi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Pengangguran 

Di Kota Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014,  H.9 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.
17

 

 

 Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 

tidak bermalas-malasan dalam mencari rizeki. Barang siapa yang berusaha 

dan berdoa Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya menganggur 

bukan alasan untuk tidak bisa mendapatkan pekerjaan.  

C. Pelatihan Tenaga Kerja 

1. Pengertian Pelatihan 

   Pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki 

performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yangsedang menjaditanggung 

jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. supaya 

efektif pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-

aktivitas yang terencana, dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-

kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan.Pelatihan kerja yang merupakan hak 

setiap pekerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keterampilan 

serta keahlian sesuai bakat, minat, dan kemampuannya diselenggarakan oleh 

lembaga perwakilan pemerintah, swasta, dan perusahaan. Penyelenggaraan 

pelatihan kerja wajib memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan Sastro 

hadiwiryo sebagai berikut: 

a. Tersedianya tenaga pelatihan  

                                                             
 17

Departemen Agama RI , Op.cit., H. 556 
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b. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan 

 pelatihan kerja 

c. Kurikulum  

d. Akreditasi  

e. Sarana dan prasarana pelatihan kerja  

  Menurut Hamalik dan Gomes  pelaksanaan program pelatihan meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: Dalam merencanakan pendidikan dan latihan, hal 

pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan. Adanya tujuan 

pendidikan dan pelatihan membuat kegiatannya dapat terarah.
18

 Pelatihan 

kerja adalah suatu upaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, 

oleh karena itu pelatihan kerja merupakan bagian dari suatu proses pendidikan 

yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan 

tertentu pada seseorang atau kelompok orang. Ada berbagai macam 

pengertian pelatihan kerja dan batasannya dari para ahli dengan sudut pandang 

yang berbeda. Oemar Hamalik menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu 

proses yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan 

sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan 

oleh tenaga professional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu 

                                                             

 
18

Irma Arfiani, Kebijakan Menekan Angka Pengangguran Melalui Program Pelatihan Kerja 

Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kota Magelang, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, H. 7 
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organisasi. B. Siswanto Sastrohadiwiryo menyatakan pelatihan merupakan 

proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efek tivitas dalam 

pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui 

pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, penge tahuan, 

dan sikap yang layak. Andrew F. Sikola dalam Malayu S.P menya takan 

latihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan 

prosedur yang sistematis dan terorganisasi, sehingga karyawan operasional 

belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuantertentu. 

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Pasal 1 ayat 1 

menyatakan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan produk 

tivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu 

berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih 

mengutamakan praktek daripada teori.
19

 

1. Tujuan Pelatihan   

 Berikut ini beberapa tujuan pelatihan tenaga kerja : 

a. Memperbaiki Kinerja 

 karyawan yang berkerja secara tidak memuaskan karena 

kekurangan ketrampilan merupakan calon utama pelatihan. Pelatihan 

                                                             
 19

Mohammad Sulchan, Manajemen Pelatihan KerjaDi Balai Latihan Kerja Industri ( Blki 

)Semarang, Program Studi Manajemen PendidikanProgram Pasca SarjanaUniversitas Negeri 

Semarang, Tesis, 2007, H. 17  
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dibutuhkan untuk mengisi kekurangan kinerja sesungguhnya dan 

kinerja terprediksi karyawan. 

b. Memutahirkan keahlian para karyawan 

 Melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat secara 

efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Manajer disemua 

bidang harus secara konstan mengetahuin kemajuan kemajuan 

teknologi yang membuat organisasi mereka berfungsi secara lebih 

efektif. 

c. Mengurangi waktu belajar 

 Sistem seleski karyawan tidaklah sempurna, meskipun hasil 

tes, wawancara dan data lainnya menunjukan probabilitas yang tinggi 

akan kesuksesan pekerja oleh pelamar tetapi terkadang terdapat saat 

dimana prediksi tersebut terbukti tidak vailid. Tidak ada alat seleksi 

yang mampu secara akurat memprediksi kesuksesan dan kegagalan 

karyawan sepanjang waktu, pelatihan sering diperlukan untuk mengisi 

gap antara kinerja karyawan yang diprediksikan dengan kinerja aktual. 

d. Memecahkan permasalahan oprasional  

 Personal organisasional menyerang dari berbagai penjuru. 

Pelatihan adalah salah satu cara penting guna memecahkan banyak 

dilema yang harus dihadapi oleh para manajer. Serangkaian pelatihan 

dalam berbagai bidang yang diberikan oleh perusahaan membantu 
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karyawan dalam memecahkan masalah organisasional dan 

melaksanakan pekerjaan secara efektif. 

e. Promosi karyawan 

 Salah satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi 

karyawan adalah melalui program pengembangan karier yang 

sistematik. Mengembangkan kemampuan promosional karyawan 

adalah konsisten dengan kebijakan personal untuk promosi dari dalam, 

pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karier. 

f. Orientasi karyawan terhadap organisasi 

 Selama bebrapa hari, karyawan mempunyai kesan pertama 

mereka terhadap organisasi dan tim manajemen. Kesan ini dapat 

melupti dari kesan yang menyenangkan sampai yang tidak 

menegenakkan dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan 

produktivitas keseluruhan karyawan. Karna alasan ini lah beberapa 

pelaksanaan orientasi melakukan upaya bersama supaya secara benar, 

agar ada orientasi karyawan terhadap organisasidan pekerja. 

g. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi 

Pelatihan  dan pengembangan dapat memainkan peran gandadan 

menyediakan aktivitas yang membuahkan efektivitas organisasional 

yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua 

karyawan. 
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2. Manfaat Pelatihan 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar 

mencapai standar kinerja yang dapat diterima 

c. Menciptakan sikap loyalitas dan kerja sama yang lebih 

menguntungkan 

d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya  

manusia 

e. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja 

f. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan 

pribadi mereka. 

3. Tahap-tahap pelatihan 

a. Penentuan Kebutuhan Pelatihan 

Dalam tahap ini ada macam kebutuhan pelatihan, yaitu : 

1) General treatment need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan 

bagi semua pegawai dalam suatu kelasifikasi pekerjaan tanpa 

memperhatikan data mengenai kinerja dari seorang pegawai. 

2) Observable performance discrepancies, yaitu jenis penilaian 

kebutuhan pelatihan yang didasrkan pada hasil pengamatan 

terhadap berbagai permasalahan, wawancara, daftar 

pertanyaan, dan evaluasi atau penilaian kinerja dan dengan cara 

minta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerja sendiri. 
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3) Future human resoures needs, yaitu jenis keperluan pelatihan 

yang tidak berkaitan dengan ketidaksusaian kinerja, tetapi lebih 

berkaitan dengan keperluan sumber daya manusia untuk waktu 

yang akan datang. 

b. Desain Program Pelatihan 

Jika pelatihan meruapakan solusi terbaik, maka para manajer atau 

supervisor harus memutuskan program pelatihan yang tepat yang 

harus dijalankan. Ketetapan metode pelatihan tergantung pada tujuan 

yang hendak dicapai, identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar 

para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. 

c. Evaluasi Program Pelatihan  

 Tujuan evalusai program pelatihan untuk menguji apakah 

pelatihan tersebut efektif didalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Supaya efektif, pelatihan harus merupakan suatu solusi 

yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan harus 

dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan. Untuk 

meningkatkan pembelajaran, para pekerja harus menyadari perlunya 

perolehan informasi baru atau mempelajari ketrampilan-ketrampilan 

baru dan keinginan untuk belajar harus dipertahankan. 

4. Metode Pelatihan 

 Metode pelatihan yang tepat tergantung kepada tujuannya. 

Tujuan dan sasaran penelitian yang berbeda akan berakibat pemakaian 
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metode yang berbeda pula. Bernadian dan Rusell (1993) 

mengelompokkan metode penelitian atas dua kategori, yaitu 

informational methods dan experiental methods. Informational 

methods yaitu metode yang menggunakan pendekatan satu arah, 

melalui informasi-informasi yang disampaikan kepada para peserta 

oleh para pelatih. Metode jenis ini dipakai untuk mengajarkan hal-hal 

faktual, ketrampilan atau sikap tertentu. Para peserta biasanya tidak 

diberi kesempatan untuk mempraktikan atau untuk melibatkan diri 

dalam hal-hal yang diajarkan selama perlatihan. Tehnik yang dipakai 

untuk metode ini atara lain kuliah, prestasi audiovisual, dan self 

directed learning. Pelatihan dengan mengguanakan metode ini sering 

dinamakan sebagai pelatihan tradisional yaitu pelatihan yang bersifat 

direktif dan berorientasi pada guru. Sedangkan metode penelitian 

Experiental Methods adalah metode yang mengutamakan komunukasi 

yang luwes, fleksibel dan lebih dinamis, baik dengan instruktur, 

dengan sesama peserta dan langsung mempergunakan alat-alat yang 

tersedia, misal komputer. Metode ini biasanya di pergunakan untuk 

mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan - ketrampilan, serta 

kemampuan - kemampuan baik yang bersifat software maupun 

hardware. Pelatihan metode ini dianggap sebagai pelatihan yang 

bersifat fasilitatif dan berorientasi pada peserta. Misalnya diskusi 

kelompok, studi kasus dan sebagainya. Dengan mendorong para 
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peserta untuk memasukkan pengetahuannya sendiri didalam perestasi-

perestasi yang melalui makalah-makalah maka akan dapat menggubah 

prilaku mereka. 

1. Pengembangan program pelatihan 

  Adalah tidak mungkin menetukan suatu program pelatihan 

yang akan sama baiknya untuk tiap perkumpulan, karna ada banyak 

rencana khusus dalam setiap organisasi, dimana program harus 

disesuaikan.  

2. Prinsip-prinsip Pelatihan dan Pengembangan 

  Anwar Prabu Mangkunegara, mengutip pendapat Andrew E. 

Sikula mengatakan ada beberapa prinsip-prinsip dalam pelatihan dan 

pengembangan di antaranya adalah: 

a. Semua manusia dapat belajar. Individu dari semua umur 

dengan kapasitas intelektual yang bermacam-macam 

mempunyai kemampuan untuk memplajari perilaku-perilaku 

baru. 

b. Seorang individu harus bermotivasi untuk aktualisasi diri, 

promosi,insentif berupa uang. Bahkan motivasi belajar 

kebanyakanmerupakan motivasi diri. 

c. Belajar adalah aktif, bukan pasif. Pendidikan yang efektif 

menuntutaksi dan melibatkan semua peserta pelatihan 

pengembangan. 
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d. Peserta dapat memperoleh pengetahuan lebih cepat 

denganbimbingan. Umpan balik adalah perlu karena belajar 

dengan trialdan error terlalu banyak memerlukan waktu dan 

tidak efisien. 

e. Materi yang sesuai harus diberikan. Pengajar harus memiliki 

alatalatpelatuhan materi-materi yang cukup lengkap, seperti 

kasuskasus,masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan untuk 

diskusi, danbahan bacaan. 

f. Waktu yang harus diberikan untuk dapat menerapkan 

pelajaran.Sebagian dari proses belajar menuntut waktu banyak 

pesertamencernakan, menilai, menerima, dan meyakini materi 

pelajaran. 

g. Metode-metode belajar harus bervariasi. Hal itu untuk 

mencegahtimbulnya kesalahan dan kebosanan. 

h. Peserta harus memperoleh kepuasan belajar. Pendidikan 

harusmemenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, 

danharapan-harapan peserta. 

i. Peserta memerlukan penguat dari perilaku yang tepat. Hadiah-

hadiahpositif dan secara langsung menguatkan perilaku 

yangdiinginkan. 
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j.  Standar prestasi harus ditntukan untuk peserta. Tujuan-tujuan 

harusditetapkan, sehingga peserta dapat menilai prestasi 

pendidikan dankemajuan mereka.
20

 

6. Pelatihan kerja menurut ekonomi islam 

  Dalam khazanah pengetahuan Islam, secara formal tidak ditemukan 

secara pasti pola pelatihan atau pembinaan karyawan di zaman 

Rasulullah.Dalam sejarah Islam, sejak zaman jahiliyah, telah ada pengambilan 

budak sebagai buruh, pembantu atau pekerja, walaupun setelah zaman Islam 

perbudakan mulai dikurangi.Hal ini menandakan adanya tradisi pelatihan dan 

pembinaan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah membawa sejumlah 

prinsip etika dan melakukan perubahan radikal dalam memperlakukan pekerja 

dalam pekerjaan dan pendidikannya.
21

 

Allah SWT berfirman Q.S Al Jumu‟ah (62) :2. 

                                    

                  

Artinya : Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). 

dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang 

nyata,
22

 

                                                             

 20
Indah Wahyuni, Pengaruh Pelatihan Dan PengembanganTerhadapkinerja Karyawan Pusat 

Pengembangan Sumber Daya ManusiaAparatur Perhubungan Bogor, Skripsi, 2013, H. 17 
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 Damingun, Peran Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam,  jurnal, 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, H.75 
 22
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  Kandungan dari ayat ini adalah: (Dialah yang mengutus kepada kaum 

yang buta huruf). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa nabi Muhammad diutus 

oleh Allah dengan kebenaran yang dibawanya kepada kaum yang belum tahu 

membaca dan menulis pada waktu itu.Rasul itu bukan datang dari tempat lain, 

melainkan timbul dan bangkit dalam kalangan kaum itu sendiri, dan rasul itu 

sendiri juga seorang ummiy. Beliau tidak pernah belajar menulis dan mebaca 

sejak kecil sampai wahyu turun. Sehingga dia rasul yang ummiy dari kalangan 

yang ummiy. 

Allah SWT  berfirman Q.S Al-Balad  ayat 4 : 

              

 Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah
23

 

 Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni ia telah ditakdirkan 

berada pada kedududkan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat 

dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Adapun hadis Rosullulah SAW, 

juga menekankan kepentingan buruh menurut keadaan yang berbeda dan 

sanantiasa memuji usaha – usaha  golongan buruh dan pekerja yang ahli 

dalam pekerjaan mereka.
24
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 Para karyawan baru biasanya telah memiliki kecakapan dan 

ketrampilan dasar yang dibutuhkan. Mereka adalah produk dari suatu sistem 

pendidikan dan mempunyai pengalaman yang diperoleh dari organisasi lain. 

Tidak jarang pula tenaga kerja  baru yang diterima tidak mempunyai 

kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugas – tugas mereka. Bahkan 

tenaga kerja yang baru juga perlu menyesuaikan dengan organisasi dan orang 

– orangnya. Menurut Hani Handoko, Secara umum ada dua tujuan utama 

program latihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu : pertama latihan dan 

pengembangan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan dan 

kemampuan tenaga kerja dengan permintaan jabatan dan kedua diharapkan 

program tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja 

dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Islam 

pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja. 

Tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan mampu bekerja lebih teliti 

daripada yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan. Hal ini tertuang 

dalam firman Alloh SWT., dalam surat Al Baqarah, yang artinya : “Alloh 

menganugerahkan Al Hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al Quran dan 

As Sunnah) kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi 

Al Hikmah itu, dia benar – benar telah dianugerahi Al Hukmah itu, ia benar – 

benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang – orang yang 

berakalah yang dapat mengambil pelajaran.”  
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Allah SWT berfirman dalam Q.S (Al Baqarah : 269) : 

                                         

        

 

Artinya : Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang 

Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 

karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah).
25

 

 

 Dari ayat tersebut, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai 

kebajikan dimana sifat – sifat tersebut menyamai harta dan kekayaan yang 

banyak. Lebih Lanjut Alloh SWT., menegaskan pentingnya pendidikan dan 

pelatihan tersbut dalam surat Az Zumar, yang artinya : Apakah kamu hai 

orang – orang yang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah di waktu – waktu malamdengan sujud dan berdiri, sedangkan ia 

takut kepada (azab) akhiratdan mengharapkan rahmat Tuhannya?. Katakanlah 

: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?”sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran”. (Az Zumar : 9) :  

                                      

                               

 

                                                             
 25

 Departemen Agama RI , Op.cit., H. 56 
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Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.
26

 

 

 Jelas dalam ayat tersebut Alloh SWT., menyampaikan bahwa 

hasilpekerjaan dan kemampuan pekerja yang tidak terlatih tidak akan 

samadengan hasil pekerjaan dari orang – orang yang terlatih. 

D. Studi Pustaka 

1. Muhamad Wahid Dewantara, Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, (2016), judul penelitian Evaluasi Program Pelatihan Non 

Institusional Bidang Kelistrikan Di Balai Latihan Kerja Kabupaten 

Sleman, bidang kelistrikan di balai latihan kerja, hasil dari penelitian 

ini adalah uji validitas dan reliabilitas evaluasi program pelatihan non 

institusional berpengaruh positif terhadap pelatihan bidang 

kelaslistrik dibalai latihan kerja sleman, dan adapun perbedaan 

penelitian ini adalah perbedaan dengan penelitian ini adalah peniliti  

menggunakan variabel evaluasi program  pelatihan non 

institusional.
27

 

2. Eko Yulianto, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yoyakarta, (2015), judul penelitian analisis pengembangan sumber 

                                                             
 

26
Ibid., 459 

 
27

 Muhamad Wahid Dewantara, Evaluasi Program Pelatihan Non Institusional Bidang 

Kelistrikan Di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi,  2016, 

H. 36 
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daya manusia di Balai Latihan Kerja Kulon Progo D.I Yogyakarta, 

hasil penelitian ini adalah hasil analisis pengembangan sumber daya 

manusia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa berjalan dengan baik 

karna setiap setiap usai pelatihan dilakukan evaluasi untuk 

membuktikannya, adapun perbedaan dari penelitian ini adalah 

perbedaan dengan penelitian adalah pengembangan sumber daya 

manusia terhadap balai latiahan kerja. Jika dikaitkan dengan 

penelitian penulis adapun kelebihan dan perbedaannya yaitu jika lihat 

dari segi kelebihan maka penelitian ini  sama sama membantu dalam 

meningkatkan sumber daya manusia, peerbedaan penelitian ini 

adalah mengurangi pengangguran dan kajian-kajian ekonomi islam.
28

 

3. Dwi Kurnia Widyastuti, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 

(2013), judul penelitian ini adalah Pelaksanaan ProgramPelatihan 

Keterampilan Institusional Di Upt Balai Latihan Kerja Kabupaten 

Slema, hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara umum pelaksanaan program pelatihan ini telah 

terlaksana cukup baik sesuai tujuan penyelenggaraan pelatihan, 

adapun perbedaan dari penelitian ini perbedaan dengan penelitian ini 

                                                             
 

28
 Eko Yulianto, Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Balai Latihan Kerja 

Kulon Progo D.I Yogyakarta,  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta,  Skripsi, 2015, H. 

25 
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adalah pelatihan ketrampilan institusional terhadap Upt Balai Latihan 

Kerja Kabupaten Sleman.
29

 

4. Siti Syarifah Riani.T, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015, 

judul penelitian ini pelaksanaan pembelajaran program pelatihan 

operator garmen di Balai Latihan Kerja industri Semarang, hasil dari 

penelitian ini adalah hasil analisis sudah memenuhi syarat untuk 

menjadi instruktur dan peserta didik kejuruan menjahit program 

pelatihan operator garmen dengan pendidikan minimal sesuai 

kualifikasi instrukturdan peserta didik, adapun perbedaan dari 

penelitian ini adalah perbedaan dengan penelitian ini adalah peniliti 

hanya menggunakan satu  variabel bebas yaitu program pelatihan 

operator garmen.
30

 

                                                             
 29 Dwi Kurnia Widyastuti, Pelaksanaan ProgramPelatihan Keterampilan Institusional Di Upt 

Balai Latihan Kerja Kabupaten Slema, Universitas Negeri Yogyakarta,  Skripsi, 2013, H. 48 
 30 Siti Syarifah Riani.T, Pelaksanaan Pembelajaran Program Pelatihan Operator Garmen Di 

Balai Latihan Kerja industri Semarang, Universitas Negeri Semarang, Skripsi,  2015, H. 39 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA  

 

A. Profil UPTD Balai Latihan Kerja ( BLK ) Bandar Lampung 

 UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung didirikan pada tahun 1979 di 

Desa Segalamider Kecamatan Kedaton Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Selatan dengan nama Balai Latihan kerja Industri dan setelah ada pemekaran 

wilayah Kecamatan Tanjungkarang Barat baru masuk ke wilayah Kecamatan 

Tanjungkarang Barat Kotamadya Bandar Lampung. BLK Bandar Lampung mulai 

beroperasi Tahun Anggaran 1982/1983 dan diresmikan oleh Menaker pada 

tanggal 26 April 1985. 

 Menurut Kepmenaker No.Kep 181/MEN/1983 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Latihan Kerja, maka BLK Bandar Lampung masuk klasifikasi BLK 

Type A. dan pada Tahun 1997 Menteri Tenaga Kerja melalui keputusannya 

No.Kep.88/MEN/1997 tanggal 20 Mei 1997 merubah BLK Bandar Lampung 

Menjadi Balai Latihan Kerja Industri Bandar Lampung.
1
 

 Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Gubernur Lampung 

mengeluarkan keputusan No.14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah 

Provinsi Lampung, maka BLK Bandar Lampung berubah menjadi Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, dan 

                                                 
 

1
 UPTD BLK Bandar  Lampung , 4 Agustus 2017 
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sesuai dengan struktur yang baru bernama UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung, selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 

Tahun 2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi 

Lampung, maka Struktur UPTD BLK Bandar Lampung mengalami perubahan.
2
 

B. Visi Dan Misi Uptd BLK Bandar Lampung 

Visi :  menciptakan tenaga kerja terampil dalam rangk memenuhi tuntuta 

pasar kerja global untuk  meningkatkan produktivitas nasional. 

Misi :  

1. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang professional, kompeten, dan mandiri. 

2. Mengembangkan system pelatihan 

3. Menyelenggarakan uji keterampilan 

4. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja 

5. Melakukan kemitraan kemitraan dengan dunia usaha/industri 

C. Jumlah Personil : 

   Personil pada UPTD BLK Bandar Lampung berjumlah 44 ( Empat 

puluh empat ) orang PNS dan 1 orang tenaga honorer (tabel terlampir) PNS 

diperinci sbb : 

 

                                                 
 

2
 UPTD BLK Bandar  Lampung , 4 Agustus 2017 



61 

 

1. Menurut Golongan : 

a. Golongan IV/b    =   8 Orang 

b. Golongan IV/a =   7 Orang 

c. Golongan III/d = 11 Orang 

d. Golongan III/c =   2 Orang 

e. Golongan III/b =   7 Orang 

f. Golongan III/a =   3 Orang  

g. Golongan II/d =   1 Orang 

h. Golongan II/c =   1 Orang 

i. Golongan II/b =   2 Orang 

j. Golongan II/a =   2 Orang 

k. Golongan I/c =    - Orang 

Jumlah   =  44 Orang 

2. Menurut Pendidikan : 

a. Sarjana Strata 2 (S2) =    2 Orang 

b. Sarjana Strata 1 (S1) =  29 Orang 

c. Sarjana Muda / D3 / D2 =    3 Orang 

d. SMTA   =   8 Orang (Tenaga Honorer = 1 Orang) 

e. SMTP   =    2 Orang  

f. SD    =    1 Orang  
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  Jumlah  =   45 Orang
3
 

3. Menurut Bidang Tugasnya : 

a. Sub Bagian Tata Usaha = 10 Orang (Tenaga Honorer= 1 Orang) 

b. Seksi Pelatihan dan Pengembangan =   5 Orang  

c. Seksi Pemasaran dan Kerjasama  =   4 Orang 

d. Tenaga Fungsional (Instruktur)  = 26 Orang diperinci sbb  

1) Instruktur Pelaksana   =   1 Orang 

2) Instruktur Pelaksana Lanjutan =   1 Orang 

3) Instruktur Penyelia   =   4 Orang 

4) Instruktur Pertama   =   - Orang 

5) Instruktur Muda   =   7 Orang 

6) Instruktur Madya    = 14 Orang 

Diperinci menurut kejuruan sbb : 

1) Instruktur kejuruan Listrik  = 7 Orang, terdiri dari : 

2) Instruktur Pelaksana   = - Orang 

3) Instruktur Pelaksana Lanjutan = - Orang 

4) Instruktur Penyelia   = 2 Orang 

5) Instruktur Pertama   = - Orang 

6) Instruktur Muda    = 2 Orang 

e. Instruktur Madya     =  3 Orang 

1) Instruktur kejuruan Otomotif =  4 Orang, terdiri dari : 

                                                 
 

3
 UPTD BLK Bandar  Lampung , 4 Agustus 2017 
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f. Instruktur Pelaksana   = -  Orang 

g. Instruktur Pelaksana Lanjutan  = -  Orang 

h. Instruktur Penyelia  = -  Orang 

i. Instruktur Pertama   = -  Orang  

j. Instruktur Muda    = -  Orang 

k. Instruktur Madya   = 4 Orang 

2) Instruktur kejuruan Teknologi Mekanik = 7 Orang terdiri dari : 

a. Instruktur Pelaksana  = 1 Orang 

b. Instruktur Pelaksana Lanjutan = - Orang 

c. Instruktur Penyelia  = -Orang 

d. Instruktur Pertama   = - Orang 

e. Instruktur Muda    = 4Orang 

f. Instruktur Madya   = 2 Orang 

3) Instruktur kejuruan Bangunan   = 4 Orang, terdiri dari : 

a. Instruktur Pelaksana   = - Orang 

b. Instruktur Pelaksana Lanjutan  = - Orang 

c. Instruktur Penyelia   = - Orang 

d. Instruktur Pertama   = - Orang 

e. Instruktur Muda     = 1 Orang 

f. Instruktur Madya    = 3 Orang 
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4) Instruktur kejuruan Tata Niaga   = 4 Orang, terdiri dari : 

a. Instruktur Pelaksana   = - Orang 

b. Instruktur Pelaksana Lanjutan  = 1 Orang 

c. Instruktur Penyelia   = - Orang 

d. Instruktur Pertama    = - Orang 

e. Instruktur Muda     = 2 Orang 

f. Instruktur Madya    = 1 Orang 

4. Menurut Golongan / Gaji 

a. Golongan IV = 15 Orang 

b. Golongan III = 24 Orang 

c. Golongan II =   5 Orang 

  Jumlah  = 44 Orang 

d. Tenaga Honorer = 1 Orang 

5. Jabatan Struktural : 

e. Eselon I  = - Orang 

f. Eselon II  = - Orang 

g. Eselon III  = 1 Orang 

h. Eselon IV  = 3 Orang 

6. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan Karir : 

a. Sepamen/PIM.II  = - Orang 

b. Spama/Spadya/PIM.III = 1 Orang 
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c. Adum/PIM.IV  = 3 Orang
4
 

D. Rincian Asset Yang Dikelola : 

Asset yang dikelola oleh UPTD BLK Bandar Lampung adalah sebagai 

mana yang tercantum dalam Buku Inventaris Barang adalah : 

a. Tanah dengan luas 30.000 m
2
 ( 3 Ha ) 

b. Bangunan kantor dengan luas 189 m
2
  

c. Gedung tertutup permanen tempat diesel luas 72 m
2
 

d. Gedung tertutup permanen tempat tabung gas luas 18 m
2
 

e. Gedung tertutup permanen alat-alat luas 72 m
2
 

f. Gedung tempat pendidikan aneka kejuruan/aula luas 386 m
2
 

g. Gedung tempat pendidikan kejuruan listrik luas 567 m
2
 

h. Gedung tempat pendidikan kejuruan Automotive luas 630 m
2
 

i. Gedung Garasi Pool Permanen Otomotif luas 231 m
2
 

j. Gedung tempat pendidikan kejuruan Teknologi Mekanik luas 819 

m
2
 

k. Gedung tempat pendidikan kejuruan Bangunan luas 567 m
2
 

l. Gedung tempat pendidikan kejuruan Tata Niaga luas 504 m
2
 

m. Gedung pos jaga luas 9 m
2
 

n. Gedung Garasi Pool luas 240 m
2 
/ Asrama Siswa. 

o. Rumah Penjaga Kantor 24 m
2
 

p. Rumah Negara Golongan II Type C / 70 m ( 5 rumah ) luas 350 m
2
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q. Rumah Negara Golongan II Type D/50 m ( 30 rumah ) luas 1.500 m
2
 

r. Mess permanent luas 144 m
2
 

s. Laboratorium Bahasa 1 Unit lengkap. 

t. Mesin-mesin dan peralatan pelatihan  

u. Rumah Ibadah 36 m
2
 

D. Struktur Organisasi UPTD Bandar Lampung 

Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung yang baru 

sebagai berikut : 

1.  Kepala. 

2.  Sub Bagian Tata Usaha. 

3.  Seksi Pelatihan dan Pengembangan. 

4.  Seksi Pemasaran dan Kerjasama. 

5.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

Uraian Tugas : 

Sesuai dengan struktur yang baru UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 

pegawai, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 

kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

3. Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan 

menyiapkan bahan penyusunan program uji ketrampilan, pelaksanaan dan 

pengembangan tenaga kerja. 

4. Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan 

menyiapkan bahan pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa, dan 

hasil pelatihan dan kerjasama dengan pengguna (pihak lain) 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan ketrampilan sesuai dengan 

Kejuruannya. 
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Sumber : Uptd Blk Bandar  Lampung , 4 Agustus 2017 

 

KEPALA 

Dra.  EVIE FATMAWATI, M,Si  

NIP : 196902101990012001 

KASUBAG TATA USAHA 

Umi Utami Candara Dewi, SE 

NIP : 196510091996032008 

Kasi Pemasaran Dan Kerjasama 

Achmad Supen, S.IP, M.Si 

NIP : 196003281980031001 

Kasi Pelatihan Dan Pengembangan 

Muhammad Gandi Fasya, SSTP.MIP 

NIP : 19810225199121001 

Koordinator Kelompok Instruktur 

Ruslan Daumunthe, ST, M.Mpd 

NIP : 195807191981121001 

 

Kajur Listrik 

Sunardi, ST 

NIP : 196006071980031003 

Kajur Otomotif 

Amir, ST 

NIP 19620113 1986031004 

Kajur Tek.Mekanik 
Isman Suhadi, S.Pd 

NIP : 195912191980031009 

Kajur Bangunan 
Suparno, ST 

NIP : 195902201981031007 

Kajur Tata Niaga 
Selfa Refnon, SE 

NIP : 19600118182032008 
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E. Adapun jenis Program pelatihan yang terdapat di BLK Bandar Lampung 

: 

1. Pelatihan berbasis kompetensi yaitu pelatihan yang mengacu kepada 

kompetensi tertentu. 

2. Pelatihan berbasis masyarakat yaitu pelatihan yang mengacu kepada 

kebutuhan masyarakat. 

3. Pelatihan Swadana yaitu pelatihan yang dilaksanakan atas dasar 

dilaksanakan atas dasar permintaan pihak pemakai/konsumen 

pelatihan, Seperti karyawan perusahaan, karyawan dinas/instansi 

maupun perorangan, untuk meningkatkan ketrampilan guna 

peningkatan produktivitas atau alih profesi 

Program pelatihan swadana kurikulum, sillabus dan lama latihan 

disusun berdasarkan kebutuhan pihak pemakai/konsumen. Pembiyaan 

ditanggung pihak pemakai/konsumen latihan.
5
 

Adapun Kejuruan pelatihan yang ada di BLK Bandar Lampung : 

1. Kejuruan Teknologi Mekanik yaitu diantarannya : 

a. Mesin Produksi 

b. Las Listrik 

c. Sheet Metal 

2. Kejuruan Automotive 

a. Mobil Bensin 
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b. Mobil Diesel 

c. Sepeda Motor 

3. Kejuruan Listrik 

a. Elektronika  

b. Teknik Pendingin 

c. Instalasi Tenaga 

d. Instalasi Penerangan 

e. Menggulung Dinamo 

4. Kejuruan Tata Niaga 

a. Akuntansi  

b. Sekertaris Kantor 

c. Komputer 

d. Perhotelan 

5. Kejuruan Bangunan 

a. Gambar Teknik Bangunan 

b. Kontruksi Kayu 

c. Kontruksi Batu 

d. Meubeler 

6. Aneka Kejuruan 

a. Menjahit 

b. Tata Rias 
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Persyaratan pendaftaran sebagai peserta pelatihan : 

1. Usia minimal 18 tahun 

2. Fotocopy STTB terakhir 1 lembar 

3. Fotocopy KTP 1 lembar 

4. Pas Photo 3 x 4 2 lembar 

5. Kartu pencari kerja (AK.1) 

6. SKCK dari kepolisian 

F.  Bagan pencapain tenaga kerja yang profesional  

  

7.  

8.  

9.   

10.  
11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencari kerja 

peningkatan 

ketrampilan dan 

alih profesi 

pendaftaran seleksi pelatihan 

Tenaga kerja 

profesional 

 Bekerja 

mandiri 

 Bekerja dalam 

Hubungan 

kerja 
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Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung 

 

Tahun Jumlah pengangguran 

2011 37.874 

2012 34.844 

2013 43.231 

2014 48.421 

2015 48.787 

  Sumber data :Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2017  

 

Tabel Jumlah Tenaga Kerja 

 

Tahun Jumlah Tenaga 

Kerja 

2011 646,323 

2012 655,716 

2013 703,247 

2014 705,347 

2015 730,251 

 Sumber Data : Dinasker Dan Trasmigrasi Provinsi Lampung 2011-

2015 

Jumlah Lulusan UPTD-BLK Bandar Lampung 2011-2015 

Tahun Jumlah 

2011 704 

2012 576 

2013 658 

2014 224 

2015 576 
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Jumlah Angkatan Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

Tahun Angkatan tenaga kerja 

2011 3,761 

2012 3,822 

2013 3,886 

2014 3,857 

2015 3,832 

Sumber Data : Dinasker (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
6
  

Data kegiatan BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015 

Tabel 1.5 

Tahun Dilatih Dimentori Bekerja 

2011 640 556 442 

2012 1280 1156 874 

2013 160 136 94 

2014 284 312 234 

2015 384 312 234 

jumlah 2748 2472 1878 

Sumber Data : UPTD BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015
7
 

 

 

                                                 
6
 Dinasker dan  transmigrasi provinsi Lampung  2011-2015 

 
7
 UPTD BLK Bandar Lampung tahun 2011-2015 
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E. Jumlah Peserta Pelatihan Kejuruan Las Listrik Perkelas 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

1 Dwi Sugiarto L 

2 Ahmmad Sidik Priadi L 

3 Endri Kurniawan L 

4 Ujang Suganda L 

5 Ami Gunawan L 

6 Putra Aditama L 

7 Ridho Ahmad Setiawan L 

8 Ubaidillah L 

9 Harry Oktavian L 

10 Bagus Saputra L 

11 Ali Akbar Afriyanto L 

12 Andi Saputra L 

13 Aden Maulana Yusuf L 

14 Miftakhu Rohim L 

15 Indra Pangestu L 

16 Nindi Novian L 

Sumber : UPTD BLK Bandar Lampung, 4 Agustus 2017 
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F. Hasil wawancara tentang Uptd BLK Bandar Lampung dan peserta 

pelatihan 

1. Wawancara  dengan Kasubag Tata Usaha di BLK Bandar Lampung 

pada tanggal (20 juli 2017) 

 Berdasarkan wawancara kepada kasubag tata usaha UPTD 

Balai Latihan Kerja Bandar Bandar Lampung Ibu Umi Utami, 

mengatakan bahwa yang menjadi standar kelulusan dari peserta 

pelatihan adalah mampu menyerap ilmu atau pelatihan yang diberikan 

dengan baik. Dan apabila dalam pelatiahan peserta dinyatakan tidak 

lulus tes kejuruan pelatihan tersebut, maka tidak diperkenakan untuk 

mendaftar ulang atau dua kali karna dalam pelatihan ini hanya diberi 

satu kali kesempatan. Yang dimana dalam satu kali kesempatan 

tersebut jangka waktu yang diberikan adalah 1 bulan setengah dan 

diadakan pertemuannya setiap hari full, dan disetiap kelasanya 

terdapat 16 peserta pelatihan.
8
 

2. Wawancara dengan Koordinasi instruktur di BLK Bandar Lampung 

pada tanggal (20 juli 2017) 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada koordinator instruktur 

yaitu bapak Ruslan Daumunthe, beliau mengatakan bahwa 

mengkoordinator instruktur pelatihan maka hal pertama yang 

diperhartikan saat memberikan materi kepada para peserta pelatihan, 

                                                 
 

8
 Wawancara kepada kepala UPTD BLK Bandar  Lampung, jumat,  20  juli 2017, jam  09.00 
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dan beliau mengatakan bahwa materi yang BLK berikan selalu 

diperbaharui sesuai perkembangan teknologi. Selain sesuai dengan 

SKKNI, instruktur lebih dahulu menjelaskan pengetahuan industri, 

perusahaan dan bagaimana berwirausaha sehingga dapat memotivasi 

para peserta pelatihan. Menurut Bapak Ruslan mengapa tidak 

diberimateri kewirausahaan karna memang tidak dimasukan karna 

materi tersebut, memang tidak ada secara meteri khusus akan tetapi 

tetap akan diberikan pembekalan mengenai kewirausahaan seperti 

memberi semangat dan minat untuk berwirausaha dan cara 

berwirausaha tanpa modal.
9
 

 Pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLK Bandar lampung 

memang merupakan pendidikan non formal, namun pelaksanaanya 

juga tidak berbeda dengan pendidikan formal seperti sekolah maupun 

perkuliahan. 

3. Kajur las listrik di BLK Bandar Lampung pada tanggal (20 juli 2017) 

 Kendalanya kekurangan sarana, sehingga volume kerjanya 

berkurang, jadi hak-haknya untuk mendapatkan materi berkurang. 

Padahal materi selalu kita perbarui sesuai perkembangan teknologi, tetapi 

prakteknya itu yang susah, peralatan masih jauh dari harapan. Misalnya 

kalau di las listrik. Kita itu sebenarnya kalau untuk memberikan 

                                                 
 

9
 Wawancara kepada koordinasi instruktur UPTD BLK Bandar  Lampung, jumat,  20  juli 

2017, jam  10.56 
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pengetahuan yang lebih itu mampu, tetapi peralatannya yang tidak 

mampu. Misalnya kita mau memberikan contoh pengoperasian teknologi 

baru, kita hanya bisa memberikan gambaran, jadi kalau tentang wujudnya 

kita tidak bisa menunjukkan, otomatis kita juga tidak bisa mengajarkan 

bagaimana cara menggunakannya.10 

4. Wawancara dengan Peserta pelatihan las listrik di BLK Bandar 

Lampung pada tanggal (20 juli 2017) 

 Dwi Sugiarto salah satu perserta pelatihan las listrik ia 

mengatakan setelah lulus sekolah SMK ia binggung ingin mencari 

kerja dan sebelum mendapatkan pekerjaan ia menganggur, dan 

mempunyai keingginan untuk memiliki ketrampilan dan 

memeperdalam apa yang telah ia ketahui namun tidak begitu paham 

dengan komponen-komponen atau bagian-bagian fari las listrik 

tersebut, maka ia berkeinginan untuk mengikut pelatihan dan untuk 

mengisi waktu sambil menunggu mendapatkan pekerjaan.
11

 

 

 

                                                 
 

10
 Wawancara kepada instruktur kejuruan  UPTD BLK Bandar  Lampung, jumat,  20  juli 

2017, jam  14.00 

 
11

 Wawancara kepada peserta pelatihan  UPTD BLK Bandar  Lampung, senin,  24  juli 2017, 

jam  08.00 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna penganggulangan 

pengangguran kota Bandar Lampung 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung 

dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang 

adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh 

potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan 

dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran di 

Kota Bandar Lampung terus meningkat sampai akhir tahun 2015. 

Pengangguran yang terjadi di kota Bandar Lampung, salah satunya 

disebabkan oleh kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja.  

 Padahal di kota Bandar Lampung terdapat banyak perusahaan baik 

besar maupun menengah, dengan spesifikasi keahlian yang beraneka ragam. 

Pada sisi lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Sosial, Berdasarkan peraturan gubernur Lampung nomor : 27 Tahun 2010, 

tentang pembentukkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung : 06 Agustus 2010. UPTD 

BLK Bandar Lampung adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan dan 

bertanggung jawab langsung kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Provinsi Lampung secara teknis fungsional mendapat pembinaan oleh 

Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi yang 

dijalankan UPTD BLK Bandar Lampung adalah melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam berbagai kejuruan.  

  Selain memberikan informasi seluas-luasnya kepada para pencari 

kerja tentang kesempatan kerja, namun tidak semua pencari kerja dapat 

memenuhi semua kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, Disnaker Lampung melakukan berbagai upaya 

yakni mengembangkan pelatihan kerja, produktifitas kerja, penempatan 

tenaga kerja dan kesempatan kerja. Dari beberapa upaya tersebut, salah satu 

yang dilaksanakan adalah dengan memberdayakan manusia (SDM) melalui 

program pelatihan keterampilan. Balai latihan kerja merupakan salah satu 

instrument pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat 

mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja produktif. 

1. Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatan SDM Kota 

Bandar Lampung 

 Peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu 

salah satunya memberi pelatihan kepada masyarkat yang khususnya 

masyarakaat Bandar Lampung yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang 

mencari pekerjaan namun skil yang dimiliki kurang memuaskan didunia kerja 
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dan anak-anak yang putus sekolah makan dengan ini pemerintah kota Bandar 

Lampung intansi Balai Latihan kerja guna  menciptakan program pelatihan 

kerja. Pelatihan kerja yang merupakan hak setiap pekerja dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian sesuai bakat, 

minat, dan kemampuannya diselenggarakan oleh lembaga perwakilan 

pemerintah, swasta, dan perusahaan.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperloeh dari kepala UPTD BLK  

yaitu Ibu Umi mengatakan bahwa yang menjadi standar kelulusan dari peserta 

pelatihan adalah mampu menyerap ilmu atau pelatihan yang diberikan dengan 

baik. Dan apabila dalam pelatiahan peserta dinyatakan tidak lulus tes kejuruan 

pelatihan tersebut, maka tidak diperkenakan untuk mendaftar ulang atau dua 

kali karna dalam pelatihan ini hanya diberi satu kali kesempatan. Yang 

dimana dalam satu kali kesempatan tersebut jangka waktu yang diberikan 

adalah 1 bulan setengah dan diadakan pertemuannya setiap hari full, dan 

disetiap kelasanya terdapat 16 peserta pelatihan. Adapun banyak nya sub 

kejuruan yang dimanati dalam Balai Latihan Kerja ini seperti Automotiv, 

komputer, menjahit, tata rias, las listrik dan lainnya namun BLK mempunyai 

program unggulan yang banyak dimintai yaitu sub kejuruan Las Listrik. 

Dalam hal banyak peminat peserta yang didukung adalah laki laki, seperti 

halnya saat saya mewawancari sala satu peserta pelatihan yang mengambil 

sub kejuruan las listrik menurut Dwi Sugiarto salah satu perserta pelatihan las 

listrik ia mengatakan setelah lulus sekolah SMK ia binggung ingin mencari 
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kerja dan sebelum mendapatkan pekerjaan ia menganggur, ikut pelatihan 

untuk mengisi waktu, mengembangkan diri dengan kentrampilan las listriknya 

dia hanya paham jenis bahan yang digunakan  iya kurang memahami bagian 

komponen yang digunakan seperti bahan – bahan pendukung lain agar 

pengelasan berjalan dengan baik dan sempurna. Perlengkapan yang 

dibutuhkan saat proses pengelasan : kabel las, pemegang elektroda, palu las, 

sikat kawat, klem massa, dan  penejepit.  

 BLK bandar lampung dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia  baik dalam meningkatkan SDM, sesuai dengan teori Menurut 

Malayu bahwa “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dalam 

teori tersebut balai latihan kerja telah mewujudkan dengan teerciptanya tenaga 

kerja efektif dan efisien. 

 Jika dilihat dari penjelasan diatas peran BLK dalam meningkat sumber 

daya masyarakat kota Bandar Lampung berjalan dengan baik dan program - 

program yang di terapkan mampu menaikan nilai tenagan kerja stiap tahunnya 

yang ada kota di Bandar  lampung. 

2. Peran Balai Latihan Kerja Dalam Penagulangan Penggangguran 

Kota Bandar Lampung 

 Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi banyakan orang, 
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kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan 

psikologi. Tidak mengejutkan pengangguran adalah topik perdebatan politik 

yang sering dibicarakan dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan 

mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Berbicara 

masalah pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah pusat 

tetapi juga bagi pemerintah daerah. Seperti halnya yang dialami pemerintah 

Kota Bandar Lampung bahwa angka pengangguran merupakan masalah yang 

harus cepat ditanggulangi demi mencapai kesejateraan rakyat. Angka 

pengangguran 49%  disebabkan bukan karna angkatan kerja melainkan dari 

sumber daya manusia dan upah, kekakuan upah sama hal gagalnya upah 

melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengannya 

permintaan. Adapun jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka, 

pengnagguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak 

mempunyai pekerjaan.  

  Berdasarkan data dari jumlah pengangguran kota Bandar Bandar 

Lampung yang berada ada dibab tiga dimana pada tahun 2011,  julmlah angka 

pengangguran adalah sebesar 34.844, pada tahun 2012 sebesar 37.874, tahun 

2013 sebesar 43.231, tahun 2014 sebesar 48.421 dan pada tahun 2015 sebesar 

48.787 berdasarkan data tersebut jumlah pengangguran setiap tahunnya 

mengalami kenaikan angka.  Menurut Ahmad Ishomi pengangguran adalah 

angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja. 

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, 
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sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Berdasarkan data dan teori diatas solusi yang ditawarkan pemerintah daerah 

dan dinas tenaga kerja kota bandar lampung dalam menangulangi 

pengangguran yaitu memberikan pelatihan kerja seperti UPTD BLK Bandar 

Lampung kepada para pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi 

persyaratan kerja. Namun akan tetapi UPTD BLK Bandar Lampung dalam 

upaya mengurangi angka pengangguran belum berjalan dengan baik meskipun 

dengan adanya pelatihan tersebut tidak mempengaruhi jumlah angka 

pengangguran  yang ada di kota Bandar Lampung.  

B.  Pandangan Ekonomi Islam tentang Penanggulangan Pengangguran  

   Islam  telah memperingatkan  agar umatnya jangan sampai ada yang 

menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan 

kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang 

merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah 

hadist yang mengatakan “ kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. 

Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara – negara yang 

mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu,  masyarakat 

ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. 

Walaupun Allah telah berjanji akan menaggung rizqi kita semua, namun hal 

itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat 
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yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizqi yang 

dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem”  yaitu siapa 

yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang 

berpangku tangan  maka dia akan kehilangan rizqi. Artinya, ada suatu proses 

yang harus dilalui untuk mendapatkan rizqi tersebut. 

  Oleh karena itu semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan 

untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Muhammad Al Bahi, 

sebagaimana  yang telah dikutip oleh Mursi mengatakan bahwa ada tiga unsur 

penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu: 

a. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah 

kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi. 

b. Bertawakal kepada Allah, berlindung dan memeinta pertolongan 

kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan. 

c. Percaya kepada Allah bahwa Dia mampu menolak bahaya, 

kesombingan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan. 

  Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif 

langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dari kacamata makro, 

pengangguran akan menyebabkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan 

ekonomi akibat sebagian potensi dari faktor produksi tidak dimanfaatkan. 

Kelompok pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang – orang 
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yang bekerja sehinggan tingkat ketergantungan akan menjadi tinggi 

sedangkan tingkat pendapatan perkapita akan merosot. 

  Untuk menghindari dampak tersebut, maka sumber daya yang ada 

harus dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha walaupun jumlahnya 

terbatas. Bekerja, walaupun dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga 

kasar dan termasuk pada pekerjaan sektor informal, tidak menjadi halangan  

karena hal itu lebih terhormat daripada meminta-minta. 

  Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam 

mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalm 

segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu,industri , 

perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan 

untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan 

dan profesional. Ihsan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele 

tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap 

muslim. “ Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang  melakukan 

pekerjaan yang dilakukan secara itqan (profesional)” (HR.Baihaqi). 

   Menurut Qardhawi pengangguran dapat dibagi menjadi dua 

kelompokkan, yaitu : 

a. Pengangguran jabariyah (terpaksa)  

  suatu pengangguran diamana seseorang tidak mempunyai hak 

sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran 

seperti ini umunya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan 
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sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk 

masa depannnya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi 

keterampilan ini tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan 

lingkungan dan perkembangan zaman. 

b. Pengangguran khiyariyah  

  Seseorang yang  memilih untuk menganggur padahal dia pada 

dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataanya 

dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi 

beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimilki 

dibandingkan  menggunakannya untuk bekerja . Dia tidak pernah 

mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga 

menjadi “ sampah masyarakat”. 

  Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat 

dengan solusi yang ditawarkan islam untuk mengatasi suatu pengangguran. 

Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari 

pemeintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan 

dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya 

mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka 

mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan 

potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain. Prinsip - Prinsip 

ekonomi Islam menurut Yusuf Qordhawi : 
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1. Prinsip Tauhid 

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas dapat memberikan 

kekuatan kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang 

dilakukan manusia harus tetap bergantung kapada Allah. Prinsip 

tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia 

2. Prinsip Keadilan 

seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam 

menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali 

keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan 

berlaku sewenagwenang. 

3. Prinsip Maslahat 

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat 

dan menolak kemadaratan (al-Ghazali) atau sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi) 

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat 

yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, 

serta individual dan sosial. 

4. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong). 

konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam 

atas harta, dengan tanpa adanya ta’awun, maka teori tersebut tidak 

dapat diwujudkan. Dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang 

makna ta’awun dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan 
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masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun, dan konsep 

ekonominya hanya sebatas retorika. 

5. Prinsip Keseimbangan 

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbngan 

(tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. 

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai 

aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan 

keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam.  

Berdasarkan ke 5 prinsip ekonomi Islam tersebut mengenai menanggulangi 

pengangguran dan kemiskinan kota Bandar Lampung seharusnya  tidak ada 

yang mengganggur mengingat dengan adanya zakat dan pajak, dikota Bandar 

Lampung dan pemerintah daerah menawarkan solusi untuk mengatasi masalah 

pengangguran di kota Bandar Lampung ini dengan memberikan sebuah 

pelatihan kerja yang sudah bekerja sama dengan dinas tenaga tenaga kerjadan 

trasmigrasi yaitu UPTD BLK Bandar Lampung. Uapaya ini diharapkan dapat 

membantu mengurangi angka pengangguran kota Bandar Lampung dengan 

terciptanya angkatan kerja yang trampil kreatif dan terlatih sehingga dapat 

memenuhi kreteria angkatan kerja. 

  Dalam pandangan Islam menegenai pendidikan dan pelatihan juga 

dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlatih dan 

berpendidikan mampu bekerja lebih teliti daripada yang tidak memiliki 
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ketrampilan dan pendidikan. Hal ini tertuang dalam firman Alloh SWT., 

dalam surat Al Baqarah ayat 269 :  

                                         

        

Artinya : Kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi Al 

Hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahi Al Hukmah itu, ia benar-benar 

telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang 

berakalah yang dapat mengambil pelajaran.
1
 

 

  Dari ayat tersebut, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai 

kebajikan dimana sifat-sifat tersebut menyamai harta dan kekayaan yang 

banyak. Lebih Lanjut Allah SWT menegaskan pentingnya pendidikan dan 

pelatihan tersbut dalam surat Az Zumar ayat 9 :   

                                      

                               

Artinya: Apakah kamu hai orang-orang yang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedangkan ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya?. Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang – orang yang tidak mengetahui?”sesungguhnya orang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran”
2
.  

 

  (Az Zumar : 9). Jelas dalam ayat tersebut Allah SWT., menyampaikan 

bahwa hasil pekerjaan dan kemampuan pekerja yang tidak terlatih tidak akan 

sama dengan hasil pekerjaan dari orang-orang yang terlatih. 

                                                             
 1

 Deparetemen agama Ri, Op.cit., H. 56 

 
2 Ibid., H. 459 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah dapat ditarik  

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam peningkatkan kualitas SDM guna penagangulangan 

pengangguran kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa 

program pelatihan kerja yang diterapkan Balai Latihan kerja khusunya 

untuk meningkatan kualitas SDM hal ini berjalan baik dengan 

tercapainya angka kenaikan tenaga kerja Bandar Lampung setiap 

tahunya menujukan bahwa peran BLK sangat membantu untuk 

meningkatkan kualitas SDM masyarakat Bandar Lampung. Namaun 

upaya BLK dalam mengurangi jumlah angka pengangguran Bandar 

Lampung belum berjalan dengan baik, jika angka tenaga kerja 

mengalami kenaikan setiap tahunya, tentu seharusnya jumlah angkatan 

kerja kota bandar lampung  berkurang dan angka pengangguran pun 

akan menurun setiap tahunnya. Namun hal ini berbanding terbalik 

dimana angka tenaga kerja mengalami kenaikan setiap tahunnya dan 

angka pengangguran pun meningkat setiap tahunya.  

2. Pandangan ekonomi Islam mengenai penaggulangan pengangguran 

Bandar Lampung menurut ekonomi Islam siapa yang bekerja maka 
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dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang berpangku 

tangan  maka dia akan kehilangan rizqi. Artinya, ada suatu proses yang 

harus dilalui untuk mendapatkan rizqi tersebut. Oleh karena itu semua 

potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, 

menciptakan dan menekuni pekerjaan. Bermalas-malasan atau 

menganggur akan memberikan dampak negatif langsung kepada 

pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap 

perekonomian secara keseluruhan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas kiranya peneliti perlu 

memberikan saran pada pihak-pihak terkait demi peningkatan keberhasilan 

menurunkan angka pengangguran : 

1. Pelaksanaan pelatihan yang di berikan oleh Balai latihan Kerja Kota 

Bandar Lampung sudah cukup  memberikan peran yang baik terhadap 

peningkatan sumber daya manusia, oleh sebab itu BLK Bandar 

Lampung disarankan untuk tetap melanjutkan memberikan pelatihan-

pelatihan yang lebih berkompetitif sehingga menghasilkan lulusan 

tenaga kerja yang siap, mandiri, dan mampu bersaing didunia kerja 

yang dibutuhkan. 

2. Jumlah peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Bandar Lampung 

perlu ditingkatkan mengingat untuk rasio usia kerja yang cenderung 

mengalami penghambatan setiap tahunnya. 
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