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ABSTRAK 

 

 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena disebabkan oleh ketidak 

seimbangan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja 

yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Tingginya 

tingkat pengangguran akan mencerminkan baik buruknya perekonomian suatu 

negara/wilayahnya. Dalam artian tingkat pengangguran yang semakin tinggi 

menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin buruk.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah apa sajakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan dan 

bagaimana pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan dan untuk 

mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pengangguran . 

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data 

sekunder yang berupa time series dengan periode pengamatan 2008-2017. 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah varibel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Way 

Kanan tahun 2008-2017, variabel upah minimum regional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Way Kanan 2008-2017 

dan varibel pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan tahun 2008-2017 sedangkan variabel 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap  terhadap pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan 2008-2017. Dalam perspektif ekonomi Islam, 

mengenal lima prinsip utama dalam mengentaskan pengangguran yaitu 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan anggaran negara, pembagunan 

infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan kebijakan pemerataan 

distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin.  

  







 

 

vii 

MOTTO 

 

                                  

             

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.
1
 

 

(Qs. At-Taubah (9) : 105)   

 

  

                                                             
          

1
Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Syaamsil Qur‟an, Bandung, 2007, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya 

dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai 

pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang 

terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Way 

Kanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017” 

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di 

atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari 

terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara 

lain adalah : 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
 

2. Tingkat pengangguran 

Tingkat Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak 

memperoleh pekerjaan.
3
 Sedangkan pengangguran atau orang yang 

menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang 

                                                             
          

2
Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, 

Surabaya, 1996, hlm.21 

          
3
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer dan J. Mulyadi, Makroekonomi, Erlangga, Jakarta, 

1992, hlm.7 



2 

 

  

aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja.
4
 

3. Perspektif 

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan 

tentang sesuatu hal.
5
 

4. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi, komprehensif 

dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran 

dan Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengetahuan 

manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah 

keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan). Falah yang 

dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek spiritual, moralitas, ekonomi, 

sosial, budaya serta politik, baik yang dicapai dunia maupun akhirat.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan dalam perspektif ekonomi Islam 

tahun 2008-2017.  

 

 

                                                             
          

4
Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, Mitra Wacana Media, Jakarta, 

2013, hlm.426  

          
5
Yusuf Qardawi, Fikih Zakah Muassasat Ar-risalah Beirut Libanan, Cet II 1408H/1998 

terjemahan Didin Haffifudin, hlm.1.  

          
6
Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi 

Solusi, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.91.  
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Faktor-Faktor  yang 

Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Way Kanan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017 ” yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Sebagaimana diketahui tingkat pengangguran Selama kurun waktu 

10 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan 

cenderung fluktuatif. Hal itu terlihat dari BPS Kabupaten Way Kanan 

dimana setiap tahunnya tingkat pengangguran mengalami naik turun 

tidak setabil. Persoalan ini merupakan persoalan yang faktual dimana 

salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Kabupaten 

termasuk Kabupaten Way Kanan dalam masalah pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan. 

Di Kabupaten Way Kanan tingkat pengangguran yang terjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi 

Lampung. Sehingga dalam hal ini menurut penulis diperlukan adanya 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan. 



4 

 

  

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dijurusan Ekonomi 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

c. Literatur yang dibutuhkan penulis tersedia di perpustakaan. 

d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang 

berkaitan dengan permasalahan di atas. 

e. Penulis Optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 

sumber dari literatur yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber 

lainnya seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan. 

f. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, 

khususnya di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis 

tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara 

atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah 

yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian 

negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Sebaliknya apabila 

suatu perekonomian tersebut tidak dapat berkembang dengan baik hal terburuk 

yang akan muncul salah satunya adalah masalah pengangguran. Pengangguran 

merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang 

salah satunya negara Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu 
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negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara 

tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan 

ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas 

taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, oleh karena itu 

kesejahteraan penduduk meningkat. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai 

aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka ukuran taraf pembangunan 

ekonomi yang dicapai suatu negara tidak mudah diukur secara kuantitatif. 

Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk menunjukan prestasi 

pembangunan yang dicapai suatu negara.
7
 

Tingginya tingkat pengangguran akan mencerminkan baik buruknya 

perekonomian suatu negara/wilayahnya. Dalam artian tingkat pengangguran 

yang semakin tinggi menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin 

buruk. Salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu 

negara adalah masalah pengangguran ini akan berdampak pada berbagai 

kriminalitas, sosial politik dan kemiskinan.
8
 

Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia 

dengan tingkat pendidikan yang bervariatif dan dapat dilatih sesuai dengan 

keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga 

akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, 

keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun 

pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor 

                                                             
          

7
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Kencana, Jakarta,2011,hlm.10.  

          
8
Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Tingkat Inflasi, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi 

Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana vol.3 (Oktober 2014), hlm. 460.   
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melakukan investasi dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu sosial, 

ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di 

daerah tersebut.
9
 

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan.
10

 

Berikut data persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Way 

Kanan pada tahun 2008-2017. 

Tabel I 

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Way Kanan 

 

No Periode Tahun Tingkat Pengangguran (%) 

1. 2008 10,25 

2. 2009 8,14  

3. 2010 8,93 

4. 2011 8,21 

5. 2012 9,96 

6. 2013 5,95 

7. 2014 7,25 

8. 2015 7,45 

9. 2016 15,07 

10. 2017 10,43 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Way Kanan tahun 2008-2017 

                                                             
          

9
Sony Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. h.124 

          
10

Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & 

Makroekonomi), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 376 
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Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Way Kanan, angka pengangguran di Kabupaten Way Kanan dalam 

setiap tahunnya terjadi fluktuasi selama 10 tahun terakhir pada tahun 2008-

2017, ini merupakan suatu permasalahan oleh pemerintah Kabupaten Way 

Kanan dalam mengentaskan pengangguran. Dan presentasenya selalu diatas 

5%. Tingkat persentase tertinggi pun berada di Kabupaten Way Kanan yang 

mencapai 15% pada tahun 2016. Dalam permasalahan pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan ini tentunya ada beberapa indikator yang 

mempengaruhinya. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran 

di Way Kanan ini, karena menurunnya jumlah angkatan kerja. Tercatat, untuk 

di tahun 2014, Dinsosnakertrans mencatat setidaknya ada 216,620 warga 

angkatan kerja, namun menurun menjadi 211.029 warga di tahun 2015. 

Penurunan juga terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja, di tahun 2014 

Dinsosnakertrans mencatat sebanyak 209,359 warga dan di tahun 2015 

mengalami penurunan menjadi 203,575 warga. Peningkatan pengangguran 

terbuka di Kabupaten Way Kanan terjadi karena menurunnya angkatan kerja 

meski di Way Kanan jumlah perusahaan meningkat.
11

 Usaha pemerintah 

dalam penanggulangan masalah pengangguran sangatlah serius, bahkan 

merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Kabupaten 

Way Kanan. 

Keberhasilan Kabupaten Way Kanan dalam menanggulangi 

pengangguran belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat 

                                                             
          

11
Apriadi, Kepala Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industri Dinsosnakertrans Way Kanan  
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pengangguran yang masih relative tinggi, yaitu angka diatas hard core atau 

diatas 10%. Rata-rata tingkat pengangguran Way Kanan masih yang paling 

tinggi dibanding dengan Kabupaten lain di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 

20,87%. 

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah 

juga sangat berperan penting dalam keberadaan pemerintahan daerah. 

Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom 

menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

Pemberian otonomi kepada daerah, bukanlah semata-mata persoalan 

sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi 

merupakan realisasi dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak 

rakyatlah satu-satu sumber untuk menentukan sistem dan jalannya 

pemerintahan negara. Dengan demikian otonomi daerah adalah bagian 
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keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.
12

 

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menyatakan 

bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. Sistem otonomi yang dianut oleh 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini adalah prinsip otonomi yang nyata 

dan bertanggung jawab. 

Disimpulkan bahwa dilihat dari jumlah pencari kerja menurut tingkat 

pendidikan dari tahun 2008-2016 dari SD, SLTP, SLTP, SLTA, D1/D2, D3, 

S1 mengalami fluktuasi. Ditahun 2014 SD mengalami penurunan dengan 

jumlah pencari kerja sebanyak 5 warga sedangkan pada tahun 2015 SLTP 

mengalami peningkatan dengan jumlah pencari kerja 167 warga pada tahun 

2015. Dan peningkatan jumlah pencari kerja terbesar terjadi pada tahun 2015 

pada tingkat pendidikan SLTA, penurunan terjadi pada tahun 2014-2016 

tingkat pendidikan D1,D3,S1. Sehingga bila dilihat dari sisi tingkat 

pendidikan, maka dengan jumlah pencari kerja yang besar ini mengakibatkan 

persaingan dalam mencari pekerjaan semakin berat. Disisi lain lapangan 

pekerjaan yang tersedia saat ini sangatlah terbatas.
13

  

Keterkaitan pengangguran dan pendidikan sangat besar karena 

pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan 

ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan 

pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti 

                                                             
          

12
Ibid., hlm. 22.   

          
13

Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kabupaten Way Kanan 2017, BPS, Way Kanan, 

2017, hlm. 53.   
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menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus 

melakukan upaya mencerdaskan bangsa. 

Menurut pandangan Islam, menganggur bukanlah sesuatu yang 

dianjurkan dan masyarakat diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, harus ada 

sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut Islam 

negara harus menetapkan suatu kebijakan strategi politik dan mekanisme yang 

harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut berjalan dengan 

baik. Di antara mewajibkan warganya untuk bekerja sebagaimana diwajibkan 

oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar 

setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab hal 

tersebut menjadi tanggung jawab negara.
14

 

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok, 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu‟ah ayat 10: 

َ َكثِيًرا لََعلَّكُ  ِ َواْذُكُروا َّللاَّ ََلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ ََ فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ و ُُ ْْلِ ْم ُُ  

     “…Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah 

dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.
15

 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pada mulanya pemenuhan 

kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia 

adalah tugas individu itu sendiri yakni dengan bekerja. Para ulama pun 

menyatakan bahwa wajib bagi negara memberikan sarana-sarana pekerjaan 

                                                             
          

14
Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, 

hlm.193.   

          
15

Q.S Al-Jumu‟ah : 10 
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kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban 

negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan 

pengaturan urusan rakyat sebagaimana telah diterapkan oleh Rasul dan para 

sahabat.
16

 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki 

ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengangguran di kabupaten Way Kanan dan mendeskripsikan 

pandangan ekonomi Islam terhadap tingkat pengangguran tersebut dengan 

mengangkat judul penelitian: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2008-2017. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Kabupaten Way Kanan 

dalam periode 2008-2017 terjadi fenomena penurunan tingkat pengangguran, 

tetapi rata-rata tingkat penganggurannya dibanding Kabupaten-Kabupaten lain 

di Provinsi Lampung adalah yang paling tinggi. Belum meratanya hasil usaha 

pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran ke seluruh 

Kabupaten/Kota menjadi penyebabnya, padahal dampak pengangguran sangat 

buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di 

seluruh Kabupaten/Kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan 

bagi tiap Kabupaten/Kota dalam usaha mengatasi pengangguran. 
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Ibid, hlm.194   
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D. Rumusan Masalah 

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai pengangguran di 

Kabupaten Way Kanan? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana padangan ekonomi Islam terhadap 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

masukan bagi masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin 

mengembangkan penelitian ini. 
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b. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 

evaluasi bagi BPS Kabupaten Way Kanan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Way 

Kanan dalam perspektif ekonomi Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Todaro pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu 

proses multidimensional. Pembangunan ekonomi melibatkan perubahan-

perubahan besar dalam struktur sosial sikap-sikap mental yang sudah 

terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional. Termasuk juga percepatan 

pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan 

absolut. 

Menurut todaro dan smith, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara 

terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat 

pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.
17

 

Harrod-domar mempertahankan pendapat para ahli ekonomi 

terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-domar memperhatikan 

fungsi dari pembentukan modal dan tingkat pengeluaran masyarakat. 

Menurut Harrod-domar pertambahan produksi dan pendapatan nasional 

bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi tetapi 

oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun 

                                                             
          

17
Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : 

BPFE,1999), Hlm. 123 
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kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan 

bertambah, dan pertumbuhan ekonomi tercapai, apabila pengeluaran 

masyarakat bertambah. Analisis Harrod-domar bertujuan untuk 

menunjukkan panjang kemampuan masyarakat yang bertambah dari 

masa ke masa.
18

 

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan 

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto 

(PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi 

dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Dalam konsep 

regional Produk Domestik Bruto dikenal dengan sebagai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro 

suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan 

perekonomian daerah. Menurut saggaf dengan menghitung Produk 

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

harga berlaku maupun atas dasar konstan dapat diambil beberapa 

kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan disuatu daerah, yang 

memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan 

produksi diberbagai sektor lapangan usaha yang ada.
19

 

 

 

                                                             
          

18
Prof.Dr.Rahardjo Adisasmita, M.Ec. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013) Hlm 62-63. 

          
19

Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014) Hlm 91. 
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2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

A. Teori Ekonomi Klasik 

1. Adam Smith 

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara 

sistematis adalah Adam Smith (1723-1790) yang membahas masalah 

ekonomi dalam bukunya „An Inquiry into the Nature and Causes of 

The Wealth of Nations‟ (1776). Inti ajaran smith adalah agar 

masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan 

kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. 

Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan 

efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan 

menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner 

(stationary state).
20

 

Menurut Smith, kebijakan pasar bebas dan pengurangan campur 

tangan pemerintah (laissez faire) dianggap mampu menjadi solusi 

atas permasalahan tersebut karena adanya campur tangan tersebut 

hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.
21

 

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 

tahap yang berurutan yaitu : masa berburu, masa beternak, masa 

bercocok tanam, masa perdagangan, dan tahap masa industri.
22

 

                                                             
          

20
Robinson Tarigan, Ekonomi Regional edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.47 

          
21

Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hlm.73 

          
22

Akrom Hasani, “Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di 

Provinsi Jawa Tengan Periode Tahun 2003-2008”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas 

Diponegoro, Semarang 2010), h.26 
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Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat 

tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, 

pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem 

pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang 

pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian 

tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, 

dalam upaya peningkatan produktifitas kerja. Dalam pembangunan 

ekonomi modal memegang peranan penting.
23

 

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau 

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. 

Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki 

hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan 

kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi 

pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan 

spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan 

ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk 

pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi.
24

 

Dalam pemikiran Smith, pemerintah tidak perlu terlalu dalam 

mencampuri urusan perekonomian karena tugas pemerintah adalah 

menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang pendorong 

pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. 
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2. Teori Harrod-Domar 

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy 

F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika 

Serikat. Di antara mereka menggunakan proses perhitungan yang 

berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya 

dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-

Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, di mana Keynes 

melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-

Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori 

Harrod-Domar didasarkan pada asumsi : 

1. Perekonomian bersifat tertutup 

2. Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan 

3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap ( constant return 

to scale) 

4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan 

sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
25

 

3. David Ricardo 

David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi 

dalam sebuah buku yang berjudul The Principles of Political 

Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan 

ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di 
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mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan 

membutuhkan tanah atau alam. 

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang 

terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya 

tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang 

diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk 

membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level). Pada taraf 

ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut 

Stationary State.
26

 

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori 

pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik umum teori ini 

mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk 

mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung 

tidak mengakui keefektifan system pasar bebas tanpa campur tangan 

pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi Harrord‐ Domar 

merupakan salah satu teori pertumbuhan modern. Harrod‐ Domar 

merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka 

pendek menjadi teori makro jangka panjang. Menurut kedua ekonom 

ini, pengeluaran investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap 

permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui 

pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang 
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lebih panjang ini investasi menambah stok kapital.
27

 Harrod‐ Domar 

mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. 

Output yang dimaksud adalah output potensial yang bisa dihasilkan 

dengan stok kapital yang ada. Sedangkan output yang terealisir 

belum tentu sama dengan output potensial, hal itu tergantung pada 

jumlah permintaan agregat. 

3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam 

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian 

dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, 

kemajuan ekonomi, dan kemajuan jangka panjang. Akan tetapi 

beberapa ahli tertentu seperti schumpiter dan nyonya ursula hick, telah 

menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu 

pada masalah negara terbelakang pertumbuhan mengacu kepada 

masalah negara maju.
28

 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 

perokonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan 

jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Apabila kita tinjau dalam 

sejarah kelahiran agama Islam ada dua kebiajakan yang dilakukan 

oleh Rasulullah SAW dan empat khilafah pada permulaan Islam untuk 
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pembangunan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan 

produksi. 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus menerus dari faktor 

produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka 

pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat 

nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak 

dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut 

misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan 

efek buruk dan membahayakan manusia.
29

 

B. Upah Minimum Regional 

1. Pengertian Upah 

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam 

bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, 

tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin 

atau reguler (tunjangan transport, uang makan, dan tunjangan lainnya 

sejauh diterima dalam bentuk uang) tidak termasuk Tunjangan Hari 

Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan 

tunjangan lain yang bersifat tidak rutin. Pada kenyataannya, hanya 

sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dalam 
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menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil 

yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal 

dibagi oleh biaya hidup. “Tingkat upah umum ini kemudian diproses 

menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh 

pemegang kebijakan pemerintah”.
30

 

Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-

jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada 

pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan 

antara pembayaran kepada pegawai tidak tetap.
31

 Kebijakan upah 

minimum adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan suatu 

standar minimum yang akan digunakan oleh para pengusaha atau 

pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja didalam 

lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan upah minimum itu sendiri 

didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi 

mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, yang 

ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.
32

 

Pemerintah mengatur kebijakan ketenagakerjaan yang di 

dalamnya termasuk kebijakan upah minimum di dalam Undang 
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Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara 

lain:
33

 

a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup 

layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga Upah minimum diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 

b. Upah Minimum dapat diterapkan: (a) berdasarkan wilayah 

provinsi atau kabupaten/kota; (b) berdasarkan sektor pada 

wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral 

dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta 

pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia 

untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional 

dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah 

yang bersangkutan. 

c. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota. 

d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 

minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan 

pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu 

dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang 
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bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam 

kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir 

maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah 

minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib 

membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 

pada waktu diberikan penangguhan. 

Tabel 2 

UMK Kabupaten/Kota Lampung 2015-2017 

No Kabupaten/Kota 
UMK 

2017 2016 2015 

 UMP Lampung 
1.908.447 1.763.000 1.581.000 

1 
Bandar Lampung 2.054.365 1.870.000 1.649.500 

2 
Metro 1.916.696 1.764.000 1.582.000 

3 
Lampung Tengah 1.916.696 1.770.000 1.588.000 

4 
Tulang Bawang 1.917.324 1.771.200 1.588.500 

5 
Tulang Bawang 

Barat 

1.939.948 1.792.000 1.581.000 

6 
Lampung Timur 1.908.556 1.763.000 1.581.000 

7 
Lampung Selatan 1.973.798 1.800.500 1.595.000 

8 
Way Kanan 1.950.000 1.763.000 1.588.500 

9 
Lampung Utara 1.921.670 1.763.000 1.590.000 

10 
Lampung Barat 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

11 
Mesuji 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

12 
Pesawaran 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

13 
Pringsewu 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

14 
Tanggamus 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

15 
Pesisir Barat 1.908.447 1.763.000 1.581.000 

  Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 
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Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung Upah Minimum Provinsi lampung 

selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 

2015 Upah Minimum Provinsi Lampung sebesar 1.581.000, 

sedangkan pada tahun 2016 sebesar 1.763.000, dan pada tahun 2017 

Upah Minimum Provinsi sebesar 1.908.447. Jika dilihat berdasarkan 

Upah Minimum Kabupaten, Way Kanan termasuk Upah Minimum 

yang cukup besar dibandingkan Kabupaten lainnya. Jika dilihat 

selama tiga tahun terakhir Upah Minimum Kabupaten Way Kanan 

pada tahun 2015 sebesar 1.588.500, tahun 2016 sebesar 1.763.000, 

dan tahun 2017 UMK Kabupaten Way Kanan 1.950.000. Upah 

Minimum Kabupaten nominalnya pasti lebih dari Upah Minimum 

Provinsi. 

2. Upah dalam Ekonomi Islam 

Islam memiliki ketentuan mengenai pengaturan upah, Rasulallah 

SAW telah melarang memperkerjakan pekerja tanpa menetapkan 

upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulallah SAW menentukan 

untuk bersikap baik kepada pelayannya. Secara umum hak pokok 

pekerja dalam Islam adalah sebagai berikut :
34

 

a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 

menikmati kehidupan yang layak. 
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b. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan melebihi kemampuan fisiknya, 

dan jika suatu waktu dia dipercaya menangani pekerjaan yang sangat 

berat maka ia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal 

yang lebih banyak atau keduanya. 

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

membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu, sepatutnya jika 

bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah 

dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat). 

d. Pekerja berhak menerima pembayaran pensiun dalam penentuan upah 

yang layak  untuk pembayaran pensiun tersebut. 

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

majikan. Oleh karena itu, para majikan harus didorong untuk 

mengeluarkan sedekahnya tersebut.  

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

yang terjadi dalam perusahaan.  

g. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan 

apabila mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 

h. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 

efisiensi kerja mereka tidak terganggu. 

i. Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-

barang dan alat-alat selama waktu bekerja. 

Dalam menetapkan upah pekerja harus menerima upah secara adil 

dan layak. Tingkat upah disuatu negara harus memenuhi minimum 
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kebutuhan hidup layak. Dalam perjanjian tentang upah kedua pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan 

mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan 

juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Dalam pandangan Islam, 

terdapat prinsip pemerataan setiap makhluk sehingga seorang majikan 

tidak dibenarkan bertindak secara pantas terhadap kelompok pekerja 

dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, sebagian 

firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 279 : 

 

                             

               

 

Artinya :“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Radul-Nya akan 

memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula 

dianiaya“.
35

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan manusia akan 

diberi balasan didunia dan diakhirat. Setiap umatnya akan mendapat 

imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak akan 

dirugikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh 
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berkurangnya sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut hal 

ini dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan. 

C. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat.
36

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
37

 

Menurut Afrida BR, pendidikan adalah suatu proses yang 

bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan 
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meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian 

seseorang.
38

 

2. Konsep Pendidikan 

a. Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan.
39

 Penjenjangan pendidikan tersebut dapat 

menunjukkan kualitas vertikal. Untuk mengetahui revelansi 

pendidikan terhadap pasar kerja data yang lebih lengkap tentang 

jenis pendidikan harus ada. Kecocokan antara yang dimiliki 

dengan tuntunan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan 

pokok dalam penanggungan angkatan kerja. Dalam UU nomer 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa 

jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah, pendidikan tinggi.  

1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta 

sekolah sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat. 

2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah 
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kejurusan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejurusan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

3) Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi 

dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, 

atau universitas. 

b. Jalur Pendidikan 

Jalur pendidikan di Indonesia menurut UU nomer 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional terdiri atas : 

1) Pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

2) Pendidikan non formal, adalah jalur pendidikan diluar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang. 

3) Pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. 
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4) Ketiga jalur pendidikan ini dapat saling melengkapi dalam 

pembentukan kepribadian, pengetahuan, serta keterampilan 

seseorang.
40

 

3. Pendidikan dalam Pandangan Islam 

Islam menekankan akan pentingnya pendidikan serta 

pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pengetahuan 

niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan 

orang tersesat, yang implikasinya akan membuat manusia semakin 

terlunta-lunta kelak di hari akhirat. 

Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan 

cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta 

pengalaman. Anggapan dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan 

dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan 

kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu 

kemudian dia belajar, mula-mula melalui hal yang dapat diindra 

dengan menggunakan panca indranya sebagai jendela pengetahuan, 

selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang 

abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat difahami.
41

 

Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan 

positivisme dalam filsafat. Dalam firman Allah QS. Al-Furqan ayat 

63: 
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Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan 

apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan 

kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.
42

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif sosiologis, 

pendidikan islam yang terkandung dalam al-Qur‟an adalah untuk 

menciptakan sosok muslim yang mampu mengekspresikan diri 

sebagai orang saleh di masyarakat. Inilah yang kemudian disebut 

dengan seorang muslim yang memiliki kesalehan sosial. 

Secara garis besar, tujuan pendidikan islam dapat dilihat dari 

tujuh dimensi utama, yaitu dimensi hakikat penciptaan manusia, 

dimensi tauhid dimensi moral, dimensi perbedaan individu, dimensi 

sosial, dimensi profesional, dan dimensi ruang dan waktu. Dimensi-

dimensi tersebut sejalan dengan tataran pendidikan dalam al-Quran 

yang prosesnya terentang dalam lintasan ruang dan waktu yang cukup 

panjang. Dengan demikian, orientasi dan tujuan yang ingin dicapai 

oleh pendidikan dalam islam harus merangkum semua tujuan yang 

terkait dalam rentang ruang dan waktu tersebut.
43
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Al-Qur‟an telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya 

pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan 

menjadi sengsara. Tidak hanya itu, al-Qur‟an bahkan memposisikan 

manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-

Qur‟an surat Al-Mujadilah ayat 11 menyebutkan : 

 

            

              

        

Artinya: “…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat…”.
44

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa allah akan melapangkan 

rahmat dan rezeki bagi mereka yang yang beriman serta allah akan 

mengangkat derajat mereka yang telah memuliakan dan memiliki ilmu 

di akhirat pada tempat yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan 

ketinggian derajatnya. 
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D. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi 

dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata 

uang mengalami pelemahan. Jika kondisi ini terjadi secara terus 

menerus, akan berdampak pada semakin buruknya kondisi ekonomi 

secara menyeluruh serta terjadi guncangan pada tatanan stabilitas 

politik suatu negara.
45

 

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-

harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus.
46

 Kenaikan 

harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila 

kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian 

besar dari harga barang-barang lain. Meskipun hampir semua orang 

mengenal istilah atau paling tidak merasakan gejala inflasi dalam 

kehidupan namun sering kali pengertiannya kabur, definisi yang benar 

adalah gejala atau keadaan naiknya tingkat biaya dan harga, yaitu 

naiknya harga-harga roti, bensin, mobil, naiknya upah, harga tanah, 

sewa barang-barang modal dan lain sebagainya.
47

 Jadi merupakan 

kenaikan secara umum barang-barang dan jasa serta faktor-faktor 

produksi seperti pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa 

akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian 
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secara keseluruhan. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke 

periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. 

Dari beberapa pengertian inflasi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga 

yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara 

seragam. Kenaikan tersebut berlaku keatas kebanyakan barang, tetapi 

tingkat kenaikannya berbeda. 

2. Menentukan Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi terjadi karena disebabkan kenaikan barang-

barang secara umum baik dalam bentuk barang maupun jasa pada 

jangka waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu 

waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara beragam. Berlakunya 

tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks 

harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-

harga yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat 

inflasi indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga 

konsumen atau lebih dikenal dengan istilah consumer price indeks 

(CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan 

para konsumen. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:
48

 

Laju inflasi pada tahun = 
         

    
       

Keterangan : 

IHKn : indeks harga konsumen pada waktu n 
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IHKo : indeks harga konsumen pada waktu sebelumnya  

Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi pada suatu perekonomian 

negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Dornbusch et al, yang 

menyatakan bahwa “ inflation is the rate of change in price, and the 

price level is the cumulation of past inflation”. Tingkat inflasi yang 

terjadi pada suatu negara diukur berdasarkan indikator tertentu. 

Indikator yang paling banyak digunakan adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI). CPI merupakan 

indeks dari harga barang-barang yang selalu digunakan para 

konsumen. Tingkat inflasi ditentukan dengan cara membandingkan 

CPI yang terjadi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.
49

 

3. Inflasi Dalam Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi 

yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa 

dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem 

kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang 

miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, 

ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, 

ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam 

ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, 

ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini menimbulkan 
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berbagai gejolak dalam kegiatannya.
50

 Menurut para ekonom islam, 

inflasi berakibat buruk bagi perekonomian karena: 

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap 

fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, 

dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari 

uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi 

juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan 

kata lain “self feeding inflation”. 

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung 

dari masyarakat. 

3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk 

non-primer dan barang-barang mewah. 

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu 

penumpukkan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, 

logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke 

arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, 

transportasi dan lainnya.
51

 

E. Pengangguran 

1. Pengertian Pengangguran 

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang 

tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. 

Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak 
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memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja 

biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia 

anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD- 

tamat SMU).
52

 

Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, 

karena bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam 

menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan 

tetapi mazhab klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai 

Hukum Say dari Jean Baptise Say yang mengatakan bahwa supply 

creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya 

sendiri menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi maka pengangguran 

tidak aka nada, dan bilapun ada tidak akan berlangsung lama, karena 

akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana, bahwa bila produsen 

menghasilkan barang dalam jumlah tertentu maka akan segera habis 

dikonsumsi masyarakat. Pada saat yang sama misalkan terdapat para 

pencari kerja, oleh karena produsen akan lebih baik menghasilkan 

barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa 

takut resiko gagal dalam penjualan maka semua pencari kerja itu akan 

terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen 

atau perusahaan, dan ini berlangsung terus. Akan tetapi pada 

kenyataannya tidak satu negara pun di dunia ini yang bisa menerapkan 

teori itu, alasannya salah satu asumsi yaitu pasar persaingan sempurna 
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tidak akan bisa dan tak akan pernah terjadi, karena syaratnya yang 

tidak mungkin bisa terpenuhi.
53

 

2. Teori-Teori Pengangguran 

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori 

pengangguran di Indonesia: 

a. Teori Klasik 

Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran 

dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di 

pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan 

menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, 

pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat 

sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme 

harga.
54

 

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran 

tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan 

produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga 

akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan 

perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari 

rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu 

menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga 

relatif stabil. 

 

                                                             
          

53
Ibid, hlm. 427  

          
54

T Ghilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta:Kanisius,1992), Hlm 217. 



40 

 

  

b. Teori Keynes 

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes 

mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut 

Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat 

permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya 

pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi 

akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak 

dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja 

meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan 

menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya 

beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan 

mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.
55

 

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah 

dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor 

pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati 

bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat 

permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah 

sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan 

masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak 

memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi 

pengangguran akibat resesi. 
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c. Teori Kependudukan dari Malthus 

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk 

cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam 

dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam 

bentuk yag cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung 

tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 

dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderug tumbuh 

secara “deret hitung”(misalnya, dalam deret 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 

seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus 

menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja 

dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak 

terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua 

uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia 

akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan.. Dalam jangka 

panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan 

keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan 

“pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu 

memprodusir makanan untuk menjaga kelangsungan hidup 

manusia”. 
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3. Tingkat Pengangguran 

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang 

tidak/belum mendapatkan pekerjaan.
56

 Dalam membicarakan 

mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah 

mengenai jumlah pengangguran tetapi mengenai tingkat 

pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan 

kerja. Membandingkan jumlah pengangguran diantara berbagai 

negara tidak akan ada manfaatnya karena ia tidak akan memberikan 

gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.
57

 

Untuk menghitung tingkat pengangguran dapat menggunakan 

rumus : 

Tingkat pengangguran terbuka  =  
                       

                      
x 100% 

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul 

tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang 

karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara 

maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau 

malas bekerja.
58

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang 

menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk 

yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (open 
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unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja 

yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali 

maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang 

digolongkan setengah penganguran (under employment) adalah 

pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan 

mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga 

jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam 

seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka 

yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. 

Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (severely 

underemployment) bila ia termasuk setengah menganggur dengan 

jam kerja kurang dari 25 jam seminggu. 

Dari data-data ketenagakerjaan dapat diketahui dan dihitung 

berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan 

tingkat pengangguran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat pengerjaan 

(employmen rate) dan tingkat pengangguran (un employment rate). 

Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang 

berlangsung dipasar tenaga kerja. Pemahaman tentang situasi pasar 

kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan 

ketenagakerjaan dan penciptaan kesempatan kerja.
59
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4. Pengangguran Dalam Ekonomi Islam 

Menganggur dalam Islam bukanlah suatu yang dianjurkan, 

tetapi bekerja dalam islam adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan. 

Menurut Imam Syaibani: “kerja merupakan usaha untuk mendapatkan 

uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur 

produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung 

jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang di 

amanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia”. 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang 

setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah: 

 

                      

                    

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan”
60

 

Menurut salah satu ulama, Dr. Yusuf Qardhawi mengungkapkan 

pengangguran dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
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a. Pengangguran jabariyyah (terpaksa), yaitu suatu pengangguran 

yang seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status 

ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya 

terjadi, karena seseorang tidak mempunyai keterampilan 

sedikitpun. 

b. Pengangguran khiyariyyah, yaitu 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, sehingga menjadi 

beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang 

dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja.
61

 

Masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya 

manusia yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan 

kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang 

kurang. Dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang 

berkualitas maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan 

melakukan pengembangan sumber daya manusia. Schultz 

mengemukakan beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya 

manusia, di antaranya terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan 

secara formal pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan pada 

tingkat tinggi. Manfaat dari pendidikan itu antara lain: 
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a. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena 

adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian. 

b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. 

c. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna 

mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun 

pemerintahan. 

d. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan 

yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian 

dan mengurangi angka buta huruf.
62

 

Selain kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, 

kebijakan pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengatasi 

pengangguran. Dengan kata lain, dibutuhkan upaya pemerintah yang 

dilakukan secara terus-menerus baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam jangka panjang usaha untuk mengatasi 

pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu 

bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus 

bertambah. Maka untuk menghindari masalah pengangguran yang 

semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu 

disediakan. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi 

bertambah serius yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan 

ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu kesempatan kerja 

                                                             
          

62
 Nurul Huda, dkk Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, 

hlm.164 



47 

 

  

bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Dan usaha 

pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan.
63

 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari 

disebutkan, “bahwa ada seseorang yang mencari Rasulullah, dengan 

harapan Rasulullah akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. 

Ia adalah seorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan 

untuk bekerja dalam rangka untuk mendapatkan suatu hasil 

(kekayaan), juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau, lalu beliau serahkan 

pada orang tersebut. Beliau perintahkan kepadanya agar ia pergi ke 

suatu tempat yang telah beliau tentukan dan bekerja disana, dan nanti 

kembali lagi memberi kabar tentang keadaannya. Setelah beberapa 

waktu, orang itu mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan 

rasa terima kasih kepada beliau atas bantuannya. Ia menceritakan 

tentang kemudahan yang kini didapati”. 

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian Farid Al Ghofari, dengan judul “Analisis Tingkat 

Pengangguran Di Indonesia tahun 1980-2007”. 

Di Indonesia jumlah angkatan kerja menunjukkan angka yang 

terus meningkat dalam kurun waktu 27 tahun yaitu dari tahun 1980 
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sampai 2007. Sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja 

tersebut tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas 

produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah Pengangguran 

merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi 

kondisi negara, karena jumlah pengangguran merupakan indikator 

majunya perekonomian suatu negara yang dapat menunjukkan 

tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di negara 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pengangguran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan jumlah 

penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan David Ricardo, teori 

pertumbuhan ekonomi, teori A.W. Phillips yang menganalisis 

hubungan tingkat inflasi dan pengangguran, teori inflasi, dan teori 

upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan analisis korelasi 

untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar variabel. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi 
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memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah 

pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah 

penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan 

ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan 

tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini 

mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap 

jumlah pengangguran. Mengadaptasi dari kurva Phillips, 

menunjukkan bahwa analisis kurva Phillips yang menggambarkan 

hubungan tingkat inflasi dengan pengangguran tidak cocok 

diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan inflasi di Indonesia 

disebabkan oleh kenaikan barang-barang, bukan kenaikan 

permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi. 

2. Penelitian Riswandi, dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi 

Pengangguran Di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi Pada 

Tahun 2000-2010”. 

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengangguran pasca krisis ekonomi di Sumatera Barat periode 2000 

hingga 2010. Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah 

Pertumbuhan Ekonomi (Yd), Pertumbuhan Penduduk (Jp), Investasi 

Swasta (Is), dan Upah Minimum Regional (w). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana hubungan 

variabel Yd, Jp, Is, dan w serta untuk mengetahui dan menganalisis 

kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah dan 
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memberikan langkah kebijakan untuk mengatasi masalah 

pengangguran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pertumbuhan 

ekonomi dan upah minimum regional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variable lainnya yaitu 

pertumbuhan penduduk dan investasi swasta memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap pengangguran di sumatera barat. Oleh 

sebab itu, pemerintah daerah Sumbar perlu meningkatkan 

Kesempatan kerja melalui upaya peningkatan lapangan usaha dan 

keterampilan pekerja, penanaman modal disektor industri hendaknya 

bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya 

manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariatif 

dan dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain 

akan meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada 

pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, keamanan 

berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah 

di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor 

melakukan investasi dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu 

sosial, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi 

perkembangan investasi di daerah tersebut. 
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3. Penelitian Agustina Mustika, dengan judul “Analisis Tingkat 

Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di 

Kota Semarang”. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dalam 

pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, 

dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara–negara 

berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. 

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam 

mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan 

pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan 

tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah 

penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan jumlah 

angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah 

pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan 

kesempatan kerja. 

Di kota Semarang angka pengangguran yang terjadi tergolong 

tinggi selama periode waktu 1991 hingga tahun 2008 dengan tingkat 

pengangguran rata-rata pertahun sebesar 16,37 persen. Angka 

pengangguran yang tinggi ini merupakan suatu fenomena ekonomi 

yang terjadi di kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengangguran di Kota semarang. Berdasarkan perhitungan 

analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel upah 
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berhubungan negatif dan signifikan sebesar -0,000019, inflasi 

berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran 

sebesar 0,088789,  PDRB berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 

-0,426937, tingkat kesempatan kerja berhubungan negatif dan 

signifikan sebesar 0,220765. Sedangkan variabel beban tanggungan 

penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran. Hal ini diduga karena adanya penduduk usianon-

produktif yang masih ikut bekerja sehingga tidak mempengaruhi 

tingkat pengangguran. 

4. Bimo Maravian, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi  Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia 

Tahun 1986-2013”. 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia bahkan dunia yang 

memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, terbesar keempat 

setelah China, India, Amerika Serikat, dan Indonesia sendiri 

memiliki penduduk 237.641.326 jiwa pada tahun 2010. Berdasarkan 

data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami 

kenaikan dari tahun ketahun. Masalah pengangguran secara terbuka 

maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam 

pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau 

tidaknya suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan 

mempengaruhi kestabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat 

dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. 
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Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk 

dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan 

beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan 

ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah 

yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya 

mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan 

jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika 

tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah 

pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan 

berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian pada 

periode 1986-2013 tentang tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia dengan variabel independen yaitu produk dimestik bruto, 

inflasi dan angkatan kerja, dan variabel dependen yaitu tingkat 

pengangguran terbuka. Penelitian ini memiliki hasil regresi, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan langsung antara variabel 

produk dimestik bruto, inflasi dan angkatan kerja dengan variabel 

tingkat pengangguran terbuka. Produk domestik bruto secara 

langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka karena pertumbuhan produk domestik bruto 

merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap tingkat pengangguran terbuka karena adanya kenaikan 

biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), 

bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka 

tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia 

dihubungkan dengan inflasi. Angkatan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran, hal ini bisa disebabkan 

pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh meningkatnya 

kapasitas produksi dan kompetensi tenaga kerja serta peluang kerja 

yang sesuai. Sehingga tingkat pengangguran pun bertambah seiring 

dengan penambahan angkatan kerja. 

5. Fendi Ferdiansyah, dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember 

Tahun 1998-2011”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember tahun 

1998-2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif  berupa analisis regresi linear berganda, uji ststistik dan 

uji ekonometrika dengan menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS )dan Dinas Tenaga Kerja 

(DISNAKER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi, 

PDRB, UMK, Pendidikan dan Kesempatan Kerja berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran. Berpengaruh secara simultan 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas F hitung 0,012360 lebih kecil 
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dari level signifikan α (5%) yang berarti bahwa tingkat inflasi, 

PDRB, UMK, pendidikan dan kesempatan kerja secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di 

Kabupaten Jember. Pada uji asumsi klasik menunjukkan bahwa 

model yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, 

autokorelasi dan multikolinearitas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama menguji pengaruh antar variabel satu dengan variabel 

lainnya. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada objek dan variabel-variabel yang diambil. 

Yang dimana variabel pada penelitian ini peneliti hanya memakai 

pertumbuhan penduduk dan inflasi sebagai variabel independen dan 

pengangguran sebagai variabel dependen. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, pendidikan dan inflasi dapat mempengaruhi 

besarnya pengangguran di Kabupaten Way Kanan. Perubahan yang 

terjadi baik pada inflasi, upah minimum dan inflasi mengakibatkan 

perubahan pada jumlah pengangguran di Kabupaten Way Kanan. Dengan 

demikian, kerangka pikir penelitian analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan dalam 
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perspektif ekonomi Islam tahun 2008-2017 dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
64

 Namun sebelum merumuskan sebuah hipotesis, ada 

teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang hubungan 

antara variabel dependen dengan independen yaitu sebagai berikut: 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farid Al Ghofari, 

dengan judul “Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia tahun 

1980-2007”. Dengan hasil yang menyatakan bahwa jumlah penduduk, 

besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan 

hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan 

kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 

kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi 

hubungannya  positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat 

inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran. 

Mengadaptasi dari kurva Phillips, menunjukkan bahwa analisis kurva 

Phillips yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan 

pengangguran tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan 

inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan barang-barang, bukan 

kenaikan permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi. 
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Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, 

sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau 

penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang 

berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP.
65

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori tersebut maka dapat 

diambil kesimpulan sementara sebagai berikut: 

1. Ho : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi, dengan 

judul “Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Sumatera Barat 

Pasca Krisis Ekonomi Pada Tahun 2000-2010”. Menjelaskan bahwa 

variable pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variable 

lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan investasi swasta memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran di sumatera 

barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Sumbar perlu meningkatkan 

kesempatan kerja melalui upaya peningkatan lapangan usaha dan 
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2000-2014, (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016). h.39  
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keterampilan pekerja, penanaman modal disektor industri hendaknya 

bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya 

manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariatif dan 

dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan 

meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada 

pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, keamanan berinvestasi 

baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga 

menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan investasi 

dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu sosial, ekonomi 

maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di 

daerah tersebut. 

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah 

pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga 

kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah 

tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat 

upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut 

dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan 

pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya 

jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari 

sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan 

cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga 

pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna 

mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 
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pengangguran.
66

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut: 

1. Ho : Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. H2 : Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

3. Hubungan Pendidikan dengan Pengangguran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fendi Ferdiansyah, 

dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengangguran Di Kabupaten Jember Tahun 1998-2011”. Dengan hasil 

yang menjelaskan bahwaTingkat Inflasi, PDRB, UMK, Pendidikan 

dan Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Berpengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai probabilitas F 

hitung 0,012360 lebih kecil dari level signifikan α (5%) yang berarti 

bahwa Tingkat Inflasi, PDRB, UMK, Pendidikan dan kesempatan 

kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Jember.  

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang 

dapat meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun 

keterampilan sumber daya manusia tersebut dalam mencari pekerjaan 

karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat 

berkurangnya tingkat pengangguran. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori tersebut maka dapat 

diambil kesimpulan sementara sebagai berikut: 

1. Ho : Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. H3 : Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

4. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bimo Maravian, 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986-2013”. Kesimpulan 

dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk domestik bruto 

secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka karena pertumbuhan produk domestik bruto 

merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengangguran terbuka karena adanya kenaikan 

biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), 

bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka 

tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia 

dihubungkan dengan inflasi. Angkatan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran, hal ini bisa disebabkan 

pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh meningkatnya 

kapasitas produksi dan kompetensi tenaga kerja serta peluang kerja 
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yang sesuai. Sehingga tingkat pengangguran pun bertambah seiring 

dengan penambahan angkatan kerja. 

Arti inflasi dan pengangguran sebagaimana kita ketahui bahwa 

manakala inflasi terlalu tinggi maka masyarakat cenderung tidak 

ingin menyimpan uangnya lagi, akan tetapi akan dirubah dalam 

bentuk barang baik barang yang siap pakai atau harus melalui proses 

produksi (membuat rumah misalnya). Sementara penganggur adalah 

orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam 

kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi maka secara teoritis para 

penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena 

banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, akan tetapi juga para 

produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan 

harga barang dengan menambah produksinya yang tentu saja harus 

membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu memerlukan tenaga 

kerja baru sampai pada tingkat full employment.
67

 

Berdasarkan dari teori dan hasil penelitian sebelumnya di atas, 

maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Way Kanan. 

2. H4 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

di Kabupaten Way Kanan. 

 

                                                             
          

67
Iskandar Putong, Op.cit, hlm.430 



 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 

CV Rajawali, 1987  

 

Arsyad Lincolin, Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM 

YKTP. 2010 

 

Akrom Hasani, “Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift 

Share di Provinsi Jawa Tengan Periode Tahun 2003-2008”. (Skripsi 

Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro, Semarang 2010) 

 

Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 

 

Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 

(Yogyakarta : BPFE,1999) 

 

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian Jakarta; Bumi Aksara, 

1997 

 

Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus pintar Bahasa Indonesia, Fajar 

Mulya, Surabaya, 1996 

 

Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, Mitra Wacana Media, 

Jakarta, 2013  

 

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004 

 

Marzuki, Metodologi Riset, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 

2005 

Moershaleh Moesanef, Pedoman Membuat Skripsi Jakarta: Gunung Agung, 1984 

 

Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006 

 

Nasution, Metode Research Jakarta,: Bumi Aksara, 2014 

 

Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Tingkat Inflasi, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Universitas Udayana vol.3 Oktober 2014 

 



 

 

  

Pardjoko, Filosofi Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 25 Tahun 1999, Makalah Falsafah 

Sains (PPs 702), Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor, 

February 2002.   

 

Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi 

(Mikroekonomi & Makroekonomi), Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2008 

 

Prof.Dr.Rahardjo Adisasmita, M.Ec. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 

 

Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2013  

 

Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer dan J. Mulyadi, Makroekonomi, Erlangga, 

Jakarta, 1992 

 

Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 

 

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2014 

 

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomika. Edisi 2. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 2002 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, Bandung: Alfabeta, 2008 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1997 

 

Sutrisno Hadi, Statistik 1 Yogyakarta: Andi Offset, 1988 

 

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 

 

Sonny Sumarsono, Ekonomi Managemen Sumber Daya Manusia Dan 

Ketenagakerjaan. Penerbit Graha Ilmu, Jember. 2003 

 

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Kencana, Jakarta,2011  

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010 

 



 

 

  

Syofian Siregar, Statistik Deskriftif untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012). 

 

Sony Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009 

 

Syamsul Bachri, Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur 

dan Fungsi Birokrasi Daerah, Makalah yang disajikan dalam Seminar 

Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar, 1999 

 

Sadorno Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi 3. Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010  

 

Sadono Sukrino, Makroekonomi Teori Pengantar, Rajagrafindo, Jakarta, 2013  

 

Toni Wijaya, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik, 

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 

 

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan 

Opsi Tapi Solusi, Bumi Aksara, Jakarta, 2013 

 

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015) 

 

Yusuf Qardawi, Fikih Zakah Muassasat Ar-risalah Beirut Libanan, Cet II 

1408H/1998 terjemahan Didin Haffifudin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


