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ABSTRAK 

 

 Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh 

suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak 

selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible).. Dengan  

Sumber Daya Manusia yang handal maka kegiatan organisasi akan 

terselesaikan dengan baik. Pemberdayaan angkatan kerja merupakan 

salah satu solusi untuk meningkatkan potensi angkatan kerja. 

Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki peluang untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. UPTD BLK 

Bandar Lampung adalah sebuah wadah yang menampung kegiatan 

pelatihan yang fungsinya untuk memberikan dan memperoleh, 

meningkatkan, serta, mengembangkan, keterampilan, produktivitas, 

disiplin, sikap kerja dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih 

mengutamakan praktek dari pada teori.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Rumusan Masalah dari 

penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja di balai latihan kerja Bandar 

lampung? Bagaimana Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja menurut Perspektitf Ekonomi 

Islam? Adapun tujuannya yaitu Untuk  mengetahui  efektivitas 

program pelatihan  Balai  Latihan Kerja Bandar Lampung dalam 

meningkatkan potensi angkatankerja dan untuk mengetahui potensi 

angkatan kerja yang sudah mengikuti pelatihan di balai latihan kerja 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Populasi dalam 

penelitian ini yaitu 240 peserta dan sample yang digunakan sebanyak 

15% dari 240 peserta (36 partisipan). Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan Pelatihan yang diadakan oleh UPTD 

BLK Bandar Lampung telah efektif dan mampu meningkatkan potensi 

angkatan kerja para alumni pelatihan angkatan tahun 2020 UPTD 

BLK Bandar Lampung bahwasanya alumni UPTD BLK Bandar 

lampung telah dapat mengembangkan karir mereka, baik dengan 

mendapatkan pekerjaan atau dengan membuka usaha baru. pelatihan 

yang diadakan oleh BLK Bandar Lampung berguna untuk membekali 

pengetahuan, wawasan, dan keprofesionalitasan kepada peserta dalam 

berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha 

mandiri serta semangat kerja. sasaran kegiatan ini pun tercapai dengan 

terciptanya angkatan kerja yang terampil, disiplin, tepat waktu dan 

memiliki etos kerja. Dalam pandangan Islam UPTD BLK Bandar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan


iii 
 

Lampung melahirkan nilai-nilai sumber daya insani (tenaga kerja) 

yang memiliki nilai Kafa’ah (professional), himmatul-amal (motivasi 

dan etos kerja), amanah (terpercaya dan bertanggungjawab), dan 

fathanah (cerdas). 

 

Kata Kunci : Efektifitas, Potensi Angkatan Kerja, BLK Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama   : Ria Anggraini 

NPM   : 1651010495 

Jurusan    : Ekonomi Syari’ah 

Fakultas    : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas 

Balai Latih Kerja dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Study kasus pada UPTD 

Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung)”. adalah benar-

benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi 

ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah 

dirujuk dan disebut dalam footenote atau daftar pustaka. Apabila 

dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka 

tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 

Demikian, surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

Bandar Lampung, 10Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Ria Anggraini 

NPM. 1651010495 

 

 

 







vii 
 

MOTTO 

 

                          

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini maka 

perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Judul proposal skripsi ini “Analisis Efektivitas Balai 

Latih Kerja dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”(Study Pada UPTD 

Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung). Maka terlebih 

dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung 

dalam judul tersebut : 

1. Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa atau perbuatan 

untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok 

permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 

2. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan 

atau sarana yang harus dicapai , kegiatan operasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan  mencapai tujuan  

dan sasaran akhir kebijakan.
2
 Efektivitas ini tidak merujuk 

pada instansi tetapi pada program pelatihan yang ada di balai 

latih kerja Bandar lampung. 

3. Balai Latihan Kerja adalah Salah satu bentuk satuan 

pendidikan non formal yang disediakan bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, dan 

                                                             
1 Imanuel Pangkey, Jurnal EMBA, Vol .3 No.4 Desember 2015, Hal. 33-43 
2 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), h. 621 
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mengembangkan profesi, atau melanjutkan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi.
3
 

4. Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan; kekuatan; kesanggupan.
4
 

5. Angkatan Kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan  

bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah 

mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan 

secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan 

untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia 

secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan 

(Sumarsono, 2004).
5
 

6. Perspektif adalah konteks sistem danpersepsi visual adalah 

cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia 

berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata 

relatif terhadap objek.
6 

sedangkan Islam adalah agama yang 

diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw 

sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman 

hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.Perspektif Islam 

berarti sudut pandang Islam sebagai Agama dalam 

memandang sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Hadits.
6
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, 

maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana 

Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Potensi 

Angkatan Kerja Menurut Perspektif Islam.Oleh karna itu secara 

konseptual efektifitas balai latihan kerja terhadap potensi 

angkatan kerja dapat diketahui oleh masyarakat yang mengikuti 

pelatihan di BLK tersebut. 

 

 

                                                             
3 Nur Ida, Jurnal Empowerment, Vol. 06, Nomor 2 Oktober 2017. 
4Kamus Besar Bahasa Indonesia/Potensi 
5 Pekbis Jurnal, Vol.7, No.3, November 2015: 200-210 
6 Perspektif (on-line) tersedia di,www. wikipedia.co.id(12 Oktober 2017) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_manusia
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan dipilihnya judul ini secara objektif dan subjektif 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Secara objektif  

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pengertiandari Balai Latihan Kerja dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1) Balai : gedung; rumah(umum); kantor,
7
 

2) Latih : belajar dan membiasakan diri agar mampu 

melakukan sesuatu; berbuat agar menjadi biasa
8
 

3) Kerja : kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah.
9
 

UPTD Balai Latih Kerja (BLK) adalah sebuah wadah 

yang menampung kegiatan pelatihanuntuk memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan, 

produktivitas disiplin, sikap kerja, dan etos kerja yang 

pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada 

teori. 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 

dijelaskan bahwa: “Balai Latih Kerja yang selanjutnya 

disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya 

proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga 

mampu menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi 

kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam 

memasuki pasar kerja dan usaha mandiri maupun 

sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraannya.”
10

 

                                                             
7Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/balai) 
8Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/latih) 
9Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/kerja) 
10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2012 
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Sumber daya manusia adalah aset penting bahkan 

tidak dapat di lepaskan dari sebuah organisasi, institusi 

maupun perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya 

manusia yang berkualitas dan profesional adalah 

sebagai penentu keberhasilan yang akan hendak 

dicapai. Maka penulis beralasan untuk meneliti 

efektifitas pelatihan yang ada di balai latihan kerja 

bandar lampung, untuk meningkatkan potensi angkatan 

kerja berdasarkan perspektif ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam 

skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian 

mengingat literatur dan bahan data informasi yang 

diperlukan sangat menunjang, banyak referensi 

pendukung dari skripsi yang akan ditelitiini sehingga 

mempermudahpenulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

ke depannya, selain itu judul yang penulis ajukan sesuai 

dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) 

Lampung. 

b. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis dimana 

penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pembaca sebagai pembelajaran bersama mengenai 

efektivitas peran balai latihan kerja dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Tenaga kerja mempunyai peranan  kedudukan yang sangat 

penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional, tenaga 

kerja yang berkualitas dapat mendorong pembangunan ekonomi 

suatu negara, tetapi di negara-negara berkembang kualitas tenaga 

kerja masih rendah, rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan 

penghalang pembangunan ekonomi suatu negara, ini disebabkan 
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oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan 

tenaga kerja. untuk adanya perkembangan ekonomi jelas sekali 

dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill 

dengan kata lain pendidikan dan ketrampilan merupakan faktor 

terpenting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi, bahkan 

menurut sncuhmaker pendidikan merupakan sumber daya yang 

terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi 

lainya.
11

 

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh 

suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya 

tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). 

Sumber Daya Manusia mempunyai peran utama dalam setiap 

kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan 

prasarana serta Sumber Daya yang berlebih, tetapi tanpa 

dukungan Sumber Daya Manusia yang handal maka kegiatan 

organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini 

menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan kunci 

pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 

Sebagai kunci pokok, Sumber Daya Manusia akan menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi.
12

 

Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  modal  dasar  

yang  paling utama  dalam  setiap  organisasi.  Tanpa  adanya 

sumber  daya  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  

                                                             
11Irawan dan Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, (BPFE: Yogyakarta, 

2007), h. 101.  
12 eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2016, 4 (4): 937-946 ISSN 2355-5408, 

ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
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semua itu yang lebih penting ialah akal budi manusia, 

kemerdekaan, dan keteraturan sosial.
13

 

Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah angkatan 

kerja yang melimpah. Namun meski  begitu,  masih  banyak  

masyarakat indonesia yang belum memiliki potensi dan 

keterampilan. Hal tersebut sangat menarik untuk di 

perbincangkan, berbagai cara dan kebijkan yang dilakukan 

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan suatu 

pelatihan untuk meningkatkan potensi angkatan kerja. 

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Februari 

2019 sebanyak 4.408,1 ribu orang, naik 12,2 ribu orang 

dibanding Februari 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja 

adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 

2019, sebanyak 4.233,6 ribu orang adalah penduduk bekerja dan 

sebanyak 174,5 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang 

lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 28,1 ribu orang, 

sedangkan pengangguran berkurang 15,9 ribu orang.  

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri 

merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan 

gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam 

kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode 

survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan 

angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang 

mengakibatkan semakin kecil TPAK.
14

 

Faktor yang menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) yaitu : 

1. Faktor penyebab partisipasi angkatan kerja adalah faktor 

internal (kemauan dari dalam diri) yaitu adanya kemauan 

untuk bekerja. 

                                                             
13 Barhanuddin Yusuf,  dan Editor M. Nur Rianto Al Arif, Manajemen 

Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syari‟ah, (Jakarta : PT Rajagrafindo,  

2015),  H. 25 
14 Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu 

Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 11 Nomor 

1 (2017). 
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2. Faktor eksternal yang juga menjadikan tingginya partisipasi 

angkatan kerja adalah adanya dukungan dari keluarga, 

kesulitan ekonomi keluarga, serta upah tenaga kerja dari 

sektor yang bersangkutan. 

3. Angkatan kerja wanita lebih didominasi oleh angkatan kerja 

wanita yang berstatus sudah menikah.
15

 

Tabel 1 

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 

Provinsi Lampung, Februari 2017-2019 

 

 

No 

Status Keadaan 

Ketenagakerjaan 

Ferbuari 

2017 

Februari 

2018 

Februari 

2019 

Perubahan 1 

tahun( Feb 

2018-Feb 

2019) 

 

  ribu 

orang 

ribu 

orang 

ribu 

orang 

ribu orang (%) 

1. Penduduk15+ 5962,7 6 035,3 6 114,4 79,1 1,31 

2. Angkatan Kerja 4 271,2 4 395,9 4 408,1 12,2 0,28 

3. Bekerja 4 082,1 4 205,5 4 233,6 28,1 0,67 

4. Penganggur 189,1 190,4 174,5 -15,9 -8,37 

5. Bukan 

Angkatan Kerja 1 691,5 1 639,4 1 706,4 66,9 4,08 

6. Sekolah 430,6 433,7 463,3 29,7 6,85 

7. Mengurus 

rumahtangga 1 077,8 1 040,6 1 071,4 30,8 2,96 

8. Lainnya 183,1 165,2 171,6 6,4 3,88 

9 Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja (TPAK) 71,63% 72,84% 72,09% 

0,74-

0.75%  

10 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 4,43% 4,33% 3,96% 0,37%  

                                                             
15 JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 3, No 6, Nopember 2016 

Halaman 36 - 46 
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Sumber : lampung.bps.go.id 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa 

pengangguran di Provinsi Lampung mengalami penurunan pada 

tahun 2019 yaitu -15,9 atau 8,37%, jumlah tingkat pengangguran 

terbuka menurun juga pada tahun 2019 sebesar 0,37%. 

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang baik secara 

sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mencari 

pekerjaan yang lebih baik). Maupun secara terpaksa (mereka 

yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). TPAK 

Provinsi Lampung pada Februari 2019 tercatat sebesar 72,09 

persen, sedikit menurun dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 

72,84 persen. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya 

potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang 

menurun. 

Tabel 2 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (2017-2019) 

Wilayah 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

2019 2018 2017 

Lampung Barat 79,53 80,09 80,78 

Tanggamus 68,83 75,67 65,91 

Lampung Selatan 64,48 66,29 67,46 

Lampung Timur 68,78 68,07 66,88 

Lampung Tengah 71,95 73,71 71,35 

Lampung Utara 68,38 68,49 64,52 

Way Kanan 76,17 72,02 68,89 

Tulang Bawang 68,24 69,31 68,82 

Pesawaran 67,80 68,23 67,48 

Pringsewu 68,60 67,96 63,40 

Mesuji 68,63 64,77 69,51 

Tulang Bawang 

Barat 70,65 70,28 72,71 

Pesisir Barat 70,86 67,50 74,81 

https://lampung.bps.go.id/
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Bandar Lampung 65,52 65,92 63,41 

Metro 68,50 65,83 62,31 

Sumber : lampung.bps.go.id 

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan 

di tahun 2018 ke 2019 sebanyak 0,4%. Namun, meningkatnya 

tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 ke 2018 relatif 

lebih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi terjadi 

pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,51%. 

Pemberdayaan angkatan kerja merupakan salah satu solusi 

untuk meningkatkan potensi angkatan kerja.Terutama bagi 

masyarakat yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
16

  

Melihat data terkait di atas dengan isu yang terjadi terlebih 

fenomena mencari pekerjaan sangatlah susah namun jumlah 

pengangguran di lampung menurun maka dari itu peneliti ingin 

membahas dan meneliti lebih lanjut lagi bagaimana efektifitas 

pelatihan BLK Bandar Lampung dalam meningkatkan potensi 

angkatan kerja mengingat menurunya jumlah pengangguran 

dengan fenomena mencari pekerjaan yang sulit serta terkadang 

mendapat pekerjaan tidak sesuai dengan bidang kompetensi yang 

dimiliki.  

Pada tahun 1983 Pemerintah Pusat yaitu Departemen Tenaga 

Kerja RI menetapkan program pendidikan dan pelatihan yang 

bertujuan memberikan pembekalan kepada generasi muda 

khususnya yang putus sekolah untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan keterampilan melalui UPTD BLK yang tersebar 

diseluruh wilayah Provinsi melalui kabupaten kabupaten yang 

ada.
17

  

Unit Pelaksanaan Teknis Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung sebagai Lembaga Pelatihan Milik Pemerintah dalam 

menghadapi tantangan saat ini dan kedepan adalah dengan 

                                                             
16Jurnal Al-Ta‟dib Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 
17PratiwiFitriani, I WayanBagia, I WayanSewendra, e-Journal 

BismaUniversitasPendidikanGanesha, Vol. 3, Tahun 2015. 

https://lampung.bps.go.id/
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meningkatkan potensi angkatan kerja di Kota Bandar Lampung 

melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi. Balai Latihan 

Kerja merupakan salah satu instrumen pengembangan sumber 

daya sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja produktif dengan 

berbagai kurikulum dan program yang ada. 

Department Tenaga Kerja sebagai instuinsi yang bertugas 

dan bertanggung jawab mengurusi masalah ketenagakerjaan telah 

mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peningkatan keahlian 

dan ketrampilan tenaga kerja di Provinsi Lampung, salah satu 

upaya yang dilakukan departemen ialah pembentukan Balai Latih 

Kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih masyarakat 

tenag kerja untuk dilatih keterampilan. Pelatihan merupakan 

bagian dari pendidikan, pelatihan bersifat spesifik praktis dan 

segera, spesifik berati pelatihan berhubungan dengan bidang 

pekerjaan yang dilakukan, praktis dan segera berati yang sudah 

dilatih dan diperaktikaan, umumnya pelatihan dimaksudkan 

untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja 

dalam waktu yang relatif singkat, suatu pelatihan berupaya 

menyiapkan peserta pelatihan untuk melakukan pekerjaan yang 

dihadapi.
18

 

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) adalah sebuah wadah 

yang menampung kegiatan pelatihan yang fungsinya untuk 

memberikan dan memperoleh, meningkatkan, serta, 

mengembangkan, keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap 

kerja dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih mengutamakan 

praktek dari pada teori.
19

 

Di Kota Bandar Lampung menurunnya TPAK pada tahun 

2018 ke 2019, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Bandar Lampung bekerjasama dengan BLK Bandar Lampung 

untuk melaksanakan pelatihan bagi masyarakat yang produktif , 

                                                             
18Burhanudin Yusuf, Management Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Pt Raja 

GrafindoPersada, 2015), h. 141  
19 Nurhayatul Husna, Tesis: “Evaluasi Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja Payakumbuh” (Andalas: Univeritas Andalas, 2015) h.13 
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pencari kerja, pengangguran, dan orang yang terkena pemutusah 

hubungan kerja untuk meningkatkan potensi angkatan kerja. 

Di Balai Latihan Kerja  ini melatih masyarakat tenaga kerja 

yang putus sekolah untuk dilatih keterampilan, dengan adanya 

balai latihan kerja ini diharapkan akan menciptakan masyarakat 

yang terampil dan berkualitas sehingga kualitas tenaga kerja 

meningkat dan dapat bersaing. Dengan mengikuti program 

pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan 

pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai 

kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang 

tersedia di perusahaan, selain itu peserta pelatihan pun dapat 

berwirausaha secara mandiri. Allah SWT berfirman dalam 

QS.Al-Jumu‟ah Ayat 10  : 

                         

              

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 

 

Dengan pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas, dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas akan mengurangi masalah ketenagakerjaan dan 

berkurangnya masalah ketenagakerjaan akan mendorong 

ekonomi yang lebih baik.Pendidikan dalam Islam, memandang 

tinggi masalah SDM khususnya berkaitan dengan akhlak (sikap, 

pribadi, etika dan moral). Agar manusia dalam menjalankan 

kehidupan terutama dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai 

dengan Al-qur‟an dan As-sunnah, oleh karenaya, sumber daya 

manusia yang diinginkan saat ini yaitu sumber daya insani. Islam 

mengajarkan kita untuk bekerja karena dengan seorang bekerja 

akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan 
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hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan 

maslahat bagi masyarakat sekitar.   

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh sejauh mana efektivitas BLK 

Bandar Lampung dalam meningkatkan potensi angkatan kerja 

dengan judul “Analisis Efektivitas Balai Latih Kerja Dalam 

Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja Menurut Perspektif 

Islam (Studi Pada Balai Latih Kerja Bandar Lampung)” 

dalam menganalisa potensi angkatan kerja lulusan UPTD Balai 

Latih Kerja Kota Bandar Lampung. 

 

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

penulis menetapkan arah atau fokus dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas program pelatihan 

yang ada di Balai latih kerja Bandar lampung angkatan tahun 

2020. 

b. Potensi angkatan kerja di penelitian ini adalah orang atau 

alumni yang sudah mengikuti program pelatihan yang ada di 

balai latihan kerja Bandar Lampung 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan 

diatas, maka perumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimana Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja di balai latihan kerja 

Bandar lampung? 

b. Bagaimana Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja di balai latihan kerja 

Bandar lampung dalam perspektif Ekonomi Islam ? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untuk  mengetahui  efektivitas  program pelatihan  Balai  

Latihan Kerja Bandar Lampung dalam meningkatkan 

potensi angkatan kerja. 

b. Untuk mengetahui potensi angkatan kerja yang sudah 

mengikuti pelatihan di balai latihan kerja Bandar lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan 

dapatdigunakan sebagai bahan referensi perpustakaan 

untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama 

khususnya tentang perkembangan ilmu ekonomi dibidang 

ketenagakerjaan secara umum dan ekonomi Islam secara 

khususnya. 

b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenaiefektivitas peran Balai Latihan Kerja dalam 

meningkatkan kualitas tenagakerja. 

c. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini sebagai 

pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah 

penulis melakukan penelusuran pustaka koleksi skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan UIN Raden Intan 

Lampung, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki 
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judul yang sama yakni “Analisis Efektifitas Balai Latihan 

Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja 

Menurut Perspektif Islam (Studi Pada UPTD BLK Bandar 

Lampung)”. 

Namun setelah melakukan pencarian secara online, penulis 

menemukan penelitian yang releven dengan judul yang penulis 

angkat yakni, sebagai berikut :  

1. Muhammad Adhif Alfi Candra dan Susi Sulandari 

mengemukakan dalam jurnalnya “Efektivitas Program 

Pelatihan Dalam UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi Dan Sosial Kabupaten Blora” bahwa 

efektivitas   program pelatihan  kerja  dalam  UPTD  Balai  

Latihan Kerja   Dinas   Tenaga   Kerja   Transamigrasi dan     

Sosial     Kabupaten     Blora     secara keseluruhan   dapat   

dikatakan sudah   baik dengan  presentase  nilai  positif  dari  

setiap indikator   yang   menunjukan   hasil   lebih tinggi  dari  

pada  nilai  negatif.
20

 

2. Nurhayatul Husna mengemukakan dalam jurnalnya “Evaluasi 

pelaksanaan program pelatihan kerja unit pelaksana teknis 

dinas balai latihan kerja ( UPTD BLK ) payakumbuh” bahwa 

efektivitas BLK belum sepenuhnya mampu memenuhi 

permintaan semua masyarakat untuk bisa mengikuti Pelatihan 

yang diadakan di BLK karena kemampuan BLK semakin 

lama semakin menurun seperti dukungan dana APBD dan 

APBN yang semakin berkurang, tidak adanya dana 

pemeliharaan peralatan, jumlah instruktur yang terbatas, 

sarana dan prasarana yang kurang memadai dan terawat.
21

 

3. Arwani Ahmad mengemukakan dalam jurnalnya yang 

berjudul “Peran Balai Latihan Kerja Industri dalam 

Meningkatkan Kualitas Kerja,” bahwa diketahui peran BLKI 

Samarinda dalam meningkatkan kualitas peserta pelatihan 

kerja industri melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi dan 

                                                             
20 Muhammad Adhif Alfi Candra Dan Susi Sulandari, Efektivitas Program 

Pelatihan Dalam Uptd Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan 
Sosial Kabupaten Blora, h. 7 

21 Ibid, hal. 190 
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penempatan kerja telah berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku.
22

 

4. Rian Nazarudin pada tahun 2018 dengan judul ”Analisis Peran 

Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam 

Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Bandar Lampung 

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” beliau menggunakan 

metode penelitian jenis kualitatif yang menyebutkan bahwa 

Balai Latihan Kerja (BLK) berdampak positif dalam 

meningkatkan potensi angkatan kerja.
23

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara didasarkan ciri – ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis.
24

 

Metodoogi adalah cara evaluasi , analisis dan sleksi 

berbagai alternative, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah 

cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan 

sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian 

harus logis, diikuti unsur–unsur yang urut, konsistensi dan 

operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan 

dijalankan.
25

 

Adapun penelitian yang dilaksanaan ini merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian tentang 

“Analisis Efektifitas Pelatihan Balai Latihan Kerja Dalam 

                                                             
22 Arwani Ahmad, “Peran Balai Latihan Kerja Industri dalam 

Meningkatkan Kualitas Kerja,” 2014, h. 4. 
23Rian Nazarudin, “”Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan 

Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Bandar Lampung Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 87. 
24 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D(Bandung : 

Alfabeta, 2014), h.8 
25 Sugiono, Metode penelitian pendidikan : pendidikan  kuantitatif, 

kualitatif dan R&D(Bandung : Alfabeta, 2014), h.11 
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Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja Menurut Perspektif 

Islam”. Berikut ini adalah hal – hal yang terkait dengan 

metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti 

permasalahan ini : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif yaitu “suatu pendekatan dalam 

melakukan riset yang berorientasi  pada fenomena  atau  

gejala  yang  bersifat  alami”. Sifatnya  mendasar  dan  

naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa 

dilakukan di labolatorium,  melainkan di lapangan. Oleh 

karena itu riset semacam ini sering disebut dengan inkuiri 

naturalistic (naturalistic inquiry) atau studi kasus (field 

study). Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif dalam 

arti hanya bersifat mendeskripsikan makna data atau 

fenomena yang dapat di tangkap oleh pelaku riset dengan 

menunjukan bukti-buktinya.
26

 Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi 

penelitian dalam kancah sebenarnya.
27

 Hakikatnya 

penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. Selain penelitian lapangan, juga 

didukung dengan penelitian pustaka (Library Research) 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 

dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, 

dokumen, dan referensi lainya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-Analitis yang 

merupakan penelitian yang menggambarkan atau uraian 

atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakukan 

terhadap objek yang diteliti kemudian dianalisis secara 

lebih kritis. Dari berbagai data baik primer maupunn 

                                                             
26 Muhammad Ali, Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014. h. 121 
27 Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)  hal. 96 
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sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan 

dianalisis yang berkaitan dengan analisis efektivitas peran 

balai latih kerja dalam meningkatkan potensi angkatan 

kerja menurut perspektif Islam (Studi Pada Balai Latih 

Kerja Bandar Lampung) 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.
28

 

Populasi bisa berhubungan data bukan hanya manusia saja. 

Dalam hal ini populasi yang dimaksud adalah alumni Balai 

Latihan Kerja Bandar Lampung angkatan 2020 yang 

berjumlah 240 peserta (2 gelombang), 1 gelombang 

menerima 120 peserta dimana terdiri dari 15 paket jurusan, 

tiap 1 paket berjumlah 8 peserta, adapun rincian 15 paket 

jurusan BLK Bandar Lampung yaitu: 

Tabel 3 

Jumlah Peserta Alumni 2020 Per Paket  

No Paket Jurusan Jumlah Peserta 

1 Mesin Produksi  8 8 

2 Kerja Plat 8 8 

3 Las Industri 8 8 

4 TKR 8 8 

5 Teknik Otomotif 8 8 

6 Instalasi Penerangan 8 8 

7 Instalasi Tenaga 8 8 

8 Audio Video 8 8 

9 Teknik Refrigasi 

Domestik 

8 8 

10 Teknik Tata Udara 8 8 

11 Office Tools 8 8 

12 Menjahit 8 8 

                                                             
28Ibid, hal. 115 
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13 Teknik Pola 8 8 

14 Kecantikan Kulit 8 8 

15 Perhotelan 8 8 

Jumlah 120 120 

Total 240 

Sumber: Dinas Balai Latih Kerja Bandar Lampung 

 

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.
29

 Menurut 

Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%.
30

 

Maka dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 

15%, jadi  15% × 240 = 36 sampel yang mewakili jumlah 

populasi. Peneliti mengambil 15% dari jumlah populasi 

dikarenakan 15% sampel tersebut dianggap mampu 

mewakili dan cukup dijadikan sampel dalam penelitian ini.

 Tekhnik Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode random sampling, metode random 

sampling yakni pengambilan anggota sample dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang 

ada dalam populasi.  

3. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan design penelitian 

studi kasus. Pada design penelitian ini menelusuri suatu  

aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara spesifik, 

peneliti mengambil fenomena spesifik sebagai masalah 

penelitian, kemudian menetapkan kelompok individu, tempat, 

waktu, atau proses tertentu secara spesifik yang menjadi fokus 

                                                             
29Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi 

Penelitian, Mandar Maju, 2002, hal.124. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173. 
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penelusuran.
31

. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti 

efektivitas BLK Bandar Lampung dalam meningkatkan potensi 

angkatan kerja. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah 

kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan 

dengan kajian yang dibahas. Untuk mengumpulkan 

informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data data primer adalah sekumpulan data 

yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang 

akan diteliti.
32

 Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan 

guna mendapatkan data yang didapatkan langsung dari 

Balai Latihan Kerja Bandar lampung. Sedangkan data 

sekunder adalah sumber-sumber sekunder terdiri atas 

berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, 

notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen 

resmi dari berbagai instansi pemerintah.
33

 Dalam hal ini 

diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal 

penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen dari 

instansi terkait yang memiliki relavansi dengan 

pembahasan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan 

untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan 

cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan 

                                                             
31Asfi Manzilati, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Malang: UB Press, 

2017), h. 56.  
32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan 

Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016) hal.57 
33Ibid, hal.57 
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atau tanpa pedoman.
34

 Bentuk wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terarah (guided interview), dimana penelitian 

menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman 

sebelumnya. Dalam wawancara ini peneliti mewancarai 

langsung Kasubag BLK kota bandar lampung. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pernyataan tertulis kepada responden untuk di 

jawabnya.
35

 10 Kuesioner yang digunakan oleh peneliti 

sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan 

adalah dengan kuesioner tertutup. Kuesioner di 

terapkan melalui Google Form yang disebarkan secara 

acak kepada 36 alumni BLK Bandar Lampung, 

mengingat masa pandemic Covid-19 peneliti 

mengambil sampel secara random atau acak yang 

dimana disebar melalui whatsapp group Alumni 

Gelombang 1 peserta Balai Latih Kerja Bandar 

Lampung. 

 Instrument kuesioner harus diukur validitas dan 

reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut 

menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen 

yang valid berarti instrument tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur, sedangkan instrument yang reliable adalah 

instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data 

yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan 

skala likert 2 poin.
36

 10 Jawaban responden berupa 

                                                             
34Ibid, h. 233. 
35Sugiyono, op. cit, hlm. 199. 
36Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian 

Kuantitatif, Jakarta:: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 65. 
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pilihan dari dua alternatif yang ada, yaitu :  

Skala Jawaban 

No Jawaban Nilai 

1 Ya 0 

2 Tidak 1 

 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi disini adalah sekumpulan 

data yang didapatkan dari BLK Kota Bandar Lampung 

berupa dokumentasi resmi, foto, dan sebagainya yang 

diharapkan dapat mendukung analisis penelitian, Hasil 

penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat 

dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto.
37

 

5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat  diceriterakan  kepada  orang  

lain.  Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data 

yangada, menyusun secara sistematis, kemudian 

mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.
38

 

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi 

alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, 

membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di 

lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan 

teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif 

                                                             
37Ibid, h.239. 
38Ibid, h.248. 
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kualitatif
39

. Teori digunakan sebagai awal menjawab 

pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan 

deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu 

menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen 

untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak 

langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata 

kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.
40

 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, metode penelitian yang digunakan peneliti, tinjuan 

pustaka atau peneliti terdahulu yang relevan dengan skripsi 

serta sistematika penelitian. 

BAB II (LANDASAN TEORI) 

Pada bab dua ini skripsi ini berisi tentang landasan teori 

yang berisi terakit teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam 

skripsi ini. 

BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN) 

Bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang pertama gambaran 

umum objek penelitian dimana dalam gambaran umum objek 

penelitian tersebut  berisi terkait objek penelitian skripsi ini 

seperti : Sejarah objek penelitian, visi misi, struktur 

pemerintahan dan lain sebagainya. Kedua ialah penyajian 

fakta dan data penelitian yang mana isinya terkait data-data 

primer dan sekunder yang diambil dari hasil wawancara dan 

observasi. 

 

                                                             
39 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), hal. 27 
40 Ibid., hal. 28 
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BAB IV (ANALISIS PENELITIAN) 

Bab empat ialah bab isi atau hasil analisis peneliti dari data 

yang telah di cantumkan dalam bab tiga dan menjawab 

rumusan masalah yang ada di bab satu. 

BAB V (PENUTUP) 

Bab kelima yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari 

hasil penelitian analisis peneliti. Rekomendasi mengenai 

saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak 

yang terakit dengan hasil penelitiian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada dasarnya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan 

oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia memiliki 

kekuatan besar dalam pengolahan seluruh resource di 

muka bumi ini.
41

 Pengembangan sumber daya manusia  

merupakan suatu  proses untuk meningkatkan kualitas 

suatu individu agar menguasai pengetahuan, keterampilan, 

keahlian, dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.
42

 

Pengembangan sumber daya manusia secara makro 

adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan 

manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan 

pembangunan bangsa.
43

 Pengembangan sumber daya 

manusia (humanresource development) merupakan proses 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.
44

 

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi 

penugasan dengan melalui pelatihan dan pendidikan.
45

 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan dasar 

bagi seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang lebih 

                                                             
41Dicki Hartanto,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Pekan Baru: Cahaya 

Firdaus, 2016) h. 5. 
42

 Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto, Manajemen  Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 138 
43 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Rineka  Cipta, 2009), h. 2. 
44 Wilson Bangun,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gelora 

Aksara Pratama, 2012), h. 200. 
45Robert  Mathis dan Jakson, Management Resource : Manajemen Sumber 

Daya Manusia (Jakarta: Selemba Empat, 2002), h. 54. 
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tinggi diperusahaan (promosi) atau  dipindah tugaskan ke 

pekerjaan lain (mutasi). Oleh karena itu, pengembangan 

merupakan suatu kebutuhan bahkan sesuatu yang 

diharapkan oleh setiap orang dalam perusahaan karena 

sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan.
46

 

Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah 

proses yang dilakukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian 

juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan 

melalui pelatihan dan pengembangan. Pembelajaran 

organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen 

pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja.
47

 

Pengembangan adalah pembelajaran yang melampaui 

pekerjaan saat ini dan memiliki fokus yang panjang. 

Tantangan untuk membangun dan melestarikan 

keunggulan kompetitif bukanlah tantangan jangka pendek, 

tetapi merupakan tantangan jangka panjang yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi 

manajemen untuk menganggap bahwa program 

pengembangan dan pelatihan merupakan program yang 

sama jangka panjang dan berkesinambungnya dengan 

tantangan tersebut. Karena itu pula, maka falsafah dan 

paradigma pengembangan dan pelatihan perlu dengan 

segera beradaptasi dengan tantangan tersebut, yakni 

tantangan jangka panjang dan strategis.
48

 

Kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan 

dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan 

pendidikan. Program-program pengembangan sumber daya 

manusia akan memberi manfaat kepada organisasi dan 

pada karyawan  itu sendiri. Perusahaan akan memperoleh 

                                                             
46

Christ Rowley dan Keith Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia The 

Key Concepts, cetakan kesatu (Jakrata: Pt. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 88.  
47Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi  

(Jakarta  : PT. Bumi  Aksara, 2012), h. 15. 
48

Komaruddin Sastradipoera, Starategi Pembangunan Sumber Daya 

Berbasis Pendidikan Kebudayaan (Bandung: Kaappa Sigma, 2006), h. 137. 
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manfaat berupa peningkatan produktivitas, stabilitas, dan  

fleksibilitas untuk menyesuaikan diri  dengan  lingkungan 

yang selalu berubah. Bagi karyawan itu sendiri, dapat 

meningkatkan keterampilan atau  pengetahuan akan 

pekerjaannya. 

Program-program pengembangan sumber daya manusia 

akan memberi manfaat kepada organisasi dan pada 

karyawan  itu sendiri. Perusahaan akan memperoleh 

manfaat berupa peningkatan produktivitas, stabilitas, dan  

fleksibilitas untuk menyesuaikan diri  dengan  lingkungan 

yang selalu berubah. Bagi karyawan itu sendiri, dapat 

meningkatkan keterampilan atau pengetahuan akan 

pekerjaannya.
49

 Pengembangan sumber daya  manusia  

harus dikaitkan dengan perencanaan strategis, karena 

perusahaan harus mengembangkan bakat-bakat yang 

dimiliki karyawannya sesuai dengan persyaratan pekerjaan. 

Para manajer perusahaan akan berhasil menjalankan 

tugasnya dalam mengembangkan sumber daya 

manusianya, bila melaksanakannya secara sistematis.
50

 

b. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sering disebut sebagai Human 

Resource, tentang tenaga atau kekuatan manusia itu sendiri 

(energy and power). Sumber daya juga disebut sebagai 

sumber tenaga, kemampuan, keahlian yang dimilki oleh 

manusia, dipunyai juga oleh makhluk organism lainya 

seperti pada hewan dan tumbuhan. Sumber daya manusia 

merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya 

tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.
51

  

                                                             
49Wilson Bangun., h. 121.  
50

 Malayu S.P. Hasibuan., h.20. 
51Henry Simamora, Manjemen Sumber Daya Manusia Edisi III, 

(Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), h. 4.   
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Sumber daya manusia merupakan “Human Source” 

namun adapula ahli yang menyamakan sumber daya 

manusia dengan manpower (tenaga kerja), bahkan 

sebagian orang menyatakan pengertian sumber daya 

manusia dengan personal (karyawan dan pegawai) manusia 

yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut juga 

personil dan potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
52

Manusia 

sebagai perencana, pelaksana, pengendali dan evaluasi 

suatu pembangunan dan hasil pembagunan tersebut sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan karena manusia 

mempunyai peran yang sangat menentukan.
53

 

Menurut Nawawi yang dikutip dalam buku Aras 

Solong, Sumber daya manusia merupakan asset dan 

berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis, dimana 

asset tersebut dapat diwujudkan dalam potensi yang nyata, 

aspek manusia sangat penting untuk menimplementasikan 

misi dan langkah-langkah strategi organisasi.
54

 Sedangkan 

menurut B. Werther dan Kelt Davis dalam buku Talidzuhu 

Ndahar. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, 

mau dan mampu member sumbangan terhadap usaha 

pencapaian tujuan suatu organisasi.
55

 Sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang keberhasilan setiap organisasi, karena hampir 

seluruh kegiatan operasional organisasi dijalankan oleh 

manusia. 

Sumber daya manusia mempunyai kaitan nya dengan 

manajemen sumber daya manusia itu sendiri dimana 

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu suatu 

proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan atas 

                                                             
52 Abdurahman Fatoni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT 

Renika Cipta, 2006)., h. 11. 
53Ibid.  
54Aras Solong, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)., h. 18.  
55Talidziduhu Ndahar, Pengantar Teori Penegmbangan Sumber Daya 

Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., h, 9.  
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fungsi pengadaan dan pengembangan untuk pekerja agar 

tujuan-tujuan individu, organisasi dan masyarakat dapat 

dicapai.
56

 Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan 

kompensasi pada karyawan atau pekerja, memperhatikan 

hubungan kerja, kesehatan, keamanan, dan masalah 

keadilan
57

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sumber daya manusia atau yang 

disebut SDM merupakan potensi yang ada di dalam diri 

manusia yang dapat dikembangkan dengan pelatihan-

pelatihan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan 

penyuluhan kepada manusia guna meningkatkan kualitas 

manusia itu sendiri agar tujuan-tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan setiap individu atau organisasi dapat 

tercapai. 

c. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1) Sumber Daya Manusia Makro 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset 

utama atau “daya” yang disebut sumber daya 

(resources), yakni sumber daya alam (natural 

resources), dan sumber daya manusia (human 

resources).
58

 Kedua sumber daya tersebut sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan. Tetapi apabila dipertanyakan sumber 

daya mana yang lebih penting  diantara kedua sumber 

daya tersebut, maka jelas sumber daya manusia yang 

lebih penting.  

Berbicara terkait sumber daya manusia, sebenarnya 

dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan 

                                                             
56Saihudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019) h. 2.  
57G. Dessler, Manjemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Indeks, 

2006), h. 203.   
58Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Rineka Cipta , 2009),h. 1. 
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kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya 

manusia atau penduduknya yang kurang penting 

kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan 

dengan aspek kualitas sumber daya manusia. Bahkan 

kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan 

kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan 

suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu 

sumber daya manusia tersebut yang menyangkut 

kemampuan  baik kemampuan fisik maupun 

kemampuan non-fisik (kecerdasan dan mental). Oleh 

sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu 

pembangunan di bidang apa pun maka peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan suatu 

prasyarat utama.
59

 

Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua 

aspek juga, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek 

non-fisik (kualitas non-fisik) yang menyangkut 

kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-

keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan 

kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan 

kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-

program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk 

meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan 

non-fisik maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah 

yang paling diperlukan. Upaya inilah yang 

dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya 

manusia.
60

 Berdasarkan dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya 

manusia (human resources development) secara makro, 

adalah suatu proses peningkatan kualitas atau 

kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu 

tujuan pembangunan bangsa. 

                                                             
59 Ibid., h. 2. 
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2) Sumber Daya Manusia Mikro 

Apabila kita bicara tentang pengembangan sumber 

daya manusia secara mikro dalam arti dilingkungan 

suatu unit kerja (departemen atau lembaga-lembaga 

yang lain) maka sumber daya manusia yang 

dimaksudkan adalah tenaga kerja, pegawai atau 

karyawan (employee). Sumber daya manusia atau 

karyawan disuatu lembaga ini juga sangat penting 

perannya dalam mencapai keberhasilan lembaga atau 

departemen yang dimaksud.
61

 

Di pihak lain suatu departemen atau lembaga di 

tengah-tengah masyarakat sudah tentu mempunyai visi, 

misi, dan tujuannya masing-masing. Untuk mencapai 

visi, misi dan tujuan ini maka direncanakan kegiatan 

atau program-program, dan selanjutnya untuk 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan 

tersebut diperlukan tenaga yang profesional atau 

berkualitas baik.
62

 Disamping itu, Departemen atau 

Lembaga di dalam masyarakat harus berpacu. 

Ditemukannya peralatan-peralatan baru, fasilitas-

fasilitas baru yang canggih dan sebagainya, maka 

apabila Lembaga-lembaga itu ingin mengikuti arus 

zaman, juga harus memiliki peratan-peralatan tersebut. 

Konsekuensinya tenaga yang dimilikinya harus 

disesuaikan, paling tidak diberikan pelatihan agar 

pemakaian alat baru dan canggih tersebut dapat secara 

efisien. Hal ini semua membuktikan, bahwa sumber 

daya manusia dalam suatu lembaga atau departemen 

didalam masyarakat memerlukan peningkatan atau 

pengembangan agar dicapai suatu hasil kerja yang 

optimal.
63

 Itulah perlunya suatu institusi apapun 

memerlukan unit atau devisi atau departemen yang 

                                                             
61Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset , 2003), h. 7.   
62  Malayu S.P Hasibuan., h.9.  
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menangani pengembangan sumber daya manusia atau 

“Human Resources Development” (HRD). Dari 

penguraian konsep pengembangan sumber daya 

manusia (mikro) dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan sumber daya manusia secara mikro 

adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan 

dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai 

suatu hasil optimal. proses pengembangan sumber daya 

manusia itu sendiri dan perencanaan (planning), 

pendidikan dan pelatihan (education and training), dan 

pengelolaan (management). 

 

d. Manfaat dan Tujuan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Menurut Veithzal Rivai,tujuan dari pelatihan dan 

pengembangan adalah untuk meningkatkan kuantitas 

output, untuk meningkatkan kualitas output, untuk 

menurunkan biaya limbah dan perawatan, untuk 

menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan, 

untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta 

meningkatkan kepuasan kerja, untuk mencegah timbulnya 

antipati karyawan.
64

 Sedangkan menurut Komarrudin, 

tujuan utama pengembangan sumber daya manusia itu 

adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi sumber 

daya manusia  yang bekerja dan akan bekerja pada 

lingkungan industri sehingga mereka berkualitas dalam arti 

dapat mengembangkan industri tempat merekabekerja, 

mengembangkan diri mereka masing-masing, dan 

mengembangkan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain 

termanifestasi dalam peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dedikasi, loyalitas, disiplin, sikap, perilaku, 

kesadaran, aktivitas, kreativitas, produktivitas, profesi, 
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Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari 

Teori ke Praktik (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 229. 
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hubungan insani, akuntabilitas, semangat korps, dan karier. 

Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan pengembangan 

pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan 

perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti 

pelatihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud di sini 

adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku.
65

 

Manfaat pengembangan sumber daya manusia yaitu 

peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya 

hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan, 

terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat 

dan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga 

kerja, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui 

penerapan gaya manajerial yang Partisipatif, mempelancar 

jalannya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik 

secara fungsional : dalam hal ini memiliki dampak tumbuh 

suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di 

kalangan para anggota organisasinya.
66

 Beberapa manfaat 

nyata yang dihasilkan  dari program pengembangan 

(people development) adalah: 

a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

b) Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan 

untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima 

c) Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan 

d) Memenuhi kebutuhan perencanaan sumberdaya 

manusia 

e) Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja 

f) Membantu karyawan dalam peningkatan dan 

pengembangan pribadi mereka.
67
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Komaruddin Sastradipoera, Ibid, h. 134. 
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Cleva Aprilia Asliani, “Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Skripsi, 

(Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis, 2015), h. 22. 
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Manfaat perencanaan lainya SDM secara akurat dan 

professional lainya akan semakin penting bagi suatu 

organisasi/perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut 

maka manfaat perencanaan SDM adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan informasi sumber daya manusia 

2) Meningkatkan pendayagunaan SDM, menyelaraskan 

aktivitas SDM, menghemat tenaga, waktu dan dana 

dalam proses penerimaan tenaga kerja mengembangkan 

dan menambah informasi SDM Mempermudah SDM 

belajar dan menggunkan teknologi.
68

 

 

e. Sumber Daya Manusia Insani 

Manusia dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang 

berakal budi. Manusia juga dapat diartikan sebagai sebuah 

konsep atau fakta, sebuah kelompok atau seseorang 

individu dalam hubungan dengan lingkungan yang 

merupakan suatu organism hidup. Sumber daya insani 

(SDI) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.
69

 Baik 

instansi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDI berupa 

manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai 

penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. 

Warther dan Davis mengatakan bahwa sumber daya 

insane adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam 

mencapai tujuan organisasi-organisasi. Timbulnya 

kebutuhan untuk membantu organisasi dalam 

melaksanakan tujuanya merupakan profesionalisme dalam 

bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukan 

bahwa semakin berperanya sumber daya insane dalam 

mencapai keberhasilan organisasi. 

                                                             
68Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 

2012), h. 115.  
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Tenaga kerja atau Sumber daya manusia dalam 

pandangan Islam sering disebut sumber daya insani (SDI). 

Sumber daya insani adalah segenap kemampuan pada diri 

manusia dan mampu menggunakan kemampuan untuk 

mencapai tujuan tersebut.
70

 Sumber daya Insani (SDI) 

adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang 

memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan 

berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan 

organisasi.
71

 Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) 

adalah cabang dari Ilmu manajemen yang mempelajari 

tentang cara mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

(sumber daya) yang dimiliki individu secara efektif dan 

efisien serta digunakan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan. tim manajemen SDM memiliki kewajiban untuk 

mengelola seluruh sumber daya manusia agar daapat 

bekerja dengan kualitas yang baik dan produktif.
72

 

Allah memerintahkan agar umat manusia bekerja dan 

pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul, 

dan umat Islam. pekerjaan yang baik akan mendatangkan 

dampak positif akan diapresiasikan dengan penghargaan di 

dunia ataupun akhirat, demikian sebaliknya pekerjaan yang 

buruk akan mendatangkan dampak negatif akan 

mendapatkan ancaman didunia ataupun diakherat, allah 

mengetahui bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau 

tidak dalam pekerjaannya itu. Allah berfirman QS. At-

Taubah ayat 105: 

 

                                                             
70

Rudy haryanto, “Urgensi Sumber Daya Insani Dalam Membentuk Budaya 

Kerja Islami” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan Vol. 4 No. 1 

(2012), h. 177.  
71Achmad S. Ruky, Sumber Daya Manusia Berkualitas, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 227.  
72Raymon A.Noe, Manajemen Sumber Daya, h. 223. 
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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”. 

Selain memerintahkan bekerja,1slam juga menuntut 

setiap muslim agar dalam bekerja dibidang apapun 

haruslah bersikap profesional inti profesionalisme 

setidaknya dicirikan oleh tiga hal:73 

1. Kafa’ah yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan 

yang dilakukan. (professional) 

2. Himmatul-‘amal yakni memiliki semangat atau etos 

kerja yang tinggi. 

3. Amanah yakni bertanggung jawab dan terpercaya dalam 

menjalankan setiap tugas atau kewajibannya. Untuk 

mewujudkan profesionalisme. 

Pengembangan sumber daya manusia insani adalah 

memperbaiki tingkat efektivitas kinerja dalam mencapai 

hasil yang ditetapkan sifat pengembangan adalah 

pemngembangan pengetahuan, pengembangan 

ketrampilan, perubahan sikap. Pengembangan sumber daya 

manusia tujuanya untuk meningkatkan kualitas 

profesionalisme dan ketrampilan para pekerja dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.  

                                                             
73 Muhammad Ismail dan Yanto, h. 105. 



 

 

37 

2. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas  

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang 

telah dicapai, yang mempunyai pengaruh serta membawa 

hasil guna mencapai suatu keberhasilan dalam suatu 

kegiatan.
74

 Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya 

sarana prasarana dalam sejumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sebuah 

pekerjaan tepat pada waktunya.
75

  

Adapun menurut para ahli, efektivitas mempunyai 

beberapa pengertian, diantaranya : 

1. Menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan efektivitas 

itu sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek 

dan jangka panjang. Artinya, suatu efektivitas dapat 

dilihat dari tingkat pencapaian organisasi dimana makin 

besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya.
76

  

2. Menurut Huesin Umar efektifitas adalah kemampuan 

untuk memilih tujuan yang tepat.
77

 

3. Menurut Robin dalam Pabundu Tika, Efektivitas 

sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka panjang. 

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat 

ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu 

metode untuk melakukan sesuatu (efektif = do right 

things).
78

 

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya  sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil 

                                                             
74 Indrawijaya dan Adam Ibrahim, konsep prilaku dan budaya organisasi, 

(Bandung :  Refika Aditama, 2010), h. 175. 
75 Abdurahmat, efektivitas organisasi,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 7. 
76 Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja 

Perusahaan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Cet. ke-3 h. 129 
77
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Utama),h.73.  
78 Ibid, 
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kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya.
79

 

b. Indikator-Indikator Efektivitas 

 Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

secara tepat. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan 

membandingkan antara rencana yang telah ditentukan 

dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika 

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif.
80

 

 Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap 

efektivitas, sebagai berikut:
81

 

1. Keberhasilan program pelatihan 

2. Keberhasilan sasaran 

3. Kepuasan terhadap program 

4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh 

Definisi-definisi tersebut menilai efektivitas dengan 

menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. 

Kenyataan dalam upaya mencapai tujuan akhir, perusahaan 

atau organisasi harus mengenali kondisi-kondisi yang 

dapat menghalangi tercapainya tujuan, sehingga dapat 

diterima pandangan yang menilai efektivitas organisasi 

sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil 

mencapai tujuan yang layak dicapai. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, 

                                                             
79Ibid., 
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faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
82

 

1) Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi) 

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap 

struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut 

sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan 

yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar 

anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan 

SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan 

tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur 

organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi 

fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan 

keputusan dan formalisasi akan meningkatkan 

produktivitas organisasi. 

2) Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan 

lingkungan) Karakteristik lingkungan ini mencapai dua 

aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan 

ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern 

yaitu semua lingkungan  kekuatan yang timbul diluar 

batasan-batasan organisasi. Lingkungan interen pada 

umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang 

meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja. 

3) Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja) 

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan 

kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, 

individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa 

ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja tanpa 

rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan 

tercapai. 

4) Kebijakan dan praktek manajemen kebijakan 

merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan 

strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara 

efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses 

komunikasi, kepemimpinan dan pengembalian 

                                                             
82 M. Richard steers,Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 

159 



 

 

40 

keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam 

hal ini, manejer sangat penting untuk mengarahkan 

kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai 

tujuan. 

3. Balai Latihan Kerja 

a. Pengertian Balai Latihan Kerja 

Balai Latih Kerja merupakan salah satu instrumen 

pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan 

dapat mentransfer pengetahuan , keterampilan, dan etos 

kerja yang produktif , sehingga nantinya mampu 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas , 

kompeten, dan memenuhi permintaan pasar tenaga 

kerjdengan berbagai kurikulum dan program yang ada di 

BLK.
83

 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 

dijelaskan bahwa: “Balai Latih Kerja yang selanjutnya 

disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses 

pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu 

menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja 

tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar 

kerja dan usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraannya”.
84

 

Sebagai bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan 

sosial rakyatnya, pemerintah suatu negara menempuh 

berbagai cara dan menetapkan berbagai kebijaksanaan 

dibidang ketenagakerjaan salah satu bentuknya ialah 

menyelenggarakan pelatihan di berbagai balai latihan 

kerja. Balai latihan kerja tersebut pada umumnya 

mempunyai tugas pokok melatih sejumlah warga sehingga 
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 Dr. A. A. Miftah, M.Ag, Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis Muslim Jambi 
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memiliki keterampilan teknis yang benar-benar siap 

pakai.
85

 

Balai Latihan Kerja mempunyai peranan penting dalam 

dunia usaha, karena BLK mampu menyediakan 

keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 

Peranan pelatihan kerja sebagai jembatan kebutuhan pasar 

kerja disatu pihak dengan kemampuan angkatan kerja 

dipihak lain membutuhkan pengelolaan BLK yang efektif 

dan efisien. 

Pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja 

berguna untuk membekali keterampilan kepada peserta 

dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi 

untuk berusaha mandiri. Adapun sasaran kegiatan ini 

adalah terciptanya angkatan kerja yang terampil, disiplin, 

dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu 

mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu 

menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri. BLK 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

lembaga pelatihan kerja yang berdedikasi mencetak 

angkatan kerja yang siap terjun dalam dunia kerja. 

b. Fungsi Balai Latihan Kerja 

Balai Latihan Kerja berfungsi untuk mendukung 

suksesnya misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mempersiapkan 

SDM atau calon tenaga kerja yang berkualitas dan 

kompeten serta memenuhi permintaan kebutuhan pasar 

baik yang bekerja di perusahaan maupun yang 

berwirasusaha sendiri melalui penyelenggaraan pelatihan 

dari berbagai bidang kejuruan dan tingkatan yang 

merupakan kebutuhan dan tuntutan dari 

masyarakat/pemerintah lintas kabupaten/kota. Fasilitas dan 

program pelatihan kerja di BLK ditujukan untuk 

mempercepat penyerap tenaga kerja dan mengurangi angka 
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pengangguran di daerah, dengan memanfaatkan fasilitas 

pelatihan tersebut, pencari kerja akan siap diserap pasar 

kerja dan industri.
86

 

c. Karakteristik Balai Latihan Kerja 

Balai Latihan Kerja memiliki karakteristik dan 

keunggulan-keunggulan dalam rangka meningkatkan 

program pelatihan bagi peserta pelatihan, beberapa 

karakteristik dari Balai Latihan Kerja adalah: 
87

 

1) Balai Latihan Kerja adalah tempat atau wadah 

berkumpulnya orang-orang untuk merencanakan, 

melaksanakan suatu kegiatan yang hendak dicapai 

sesuai dengan ide, gagasan, cita-cita yang mereka 

inginkan dengan kebutuhan dan kesempatan kerja. 

2) Balai Latihan Kerja merupakan salah satu pendidikan 

Non Formal yang sampai saat ini tidak memungut biaya 

dari peserta pelatihan. Peserta mengikuti pelatihan 

secara gratis dan mendapatkan fasilitas sesuai jenis 

pelatihan yang di ikuti. 

3) Balai Latihan Kerja adalah untuk pelaksanaan teknis 

yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kantor pusat Kementrian Tenaga Kerja dan secara 

teknis fungsional mendapat bimbingan dari pusat 

latihan. 

4. Potensi 

a. Pengertian Potensi 

Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa 

Inggris (to potent) yang berarti keras atau kuat. Dalam 

pemahaman lain kurang lebih semakna, kata potensial 

mengandung arti kekuatan, kemampuan, dan daya, baik 

yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum 

optimal. Potensi adalah kesanggupan, kekuatan dan 
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kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan.
88

 Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara 

optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya 

bagi manusia yang berpotensi adalah bagaimana 

mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. 

b. Macam-macam Potensi 

1. Potensi Berfikir 

Manusia memiliki potensi berfikir. Sering kali Allah 

menyuruh manusia untuk berfikir, maka berfikir. 

Logikanya orang hanya disuruh berfikir karena ia 

memiliki potensi berfikir. Maka dapat dikatakan bahwa 

setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi 

informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, 

serta menghasilkan pemikiran baru. 

2. Potensi Emosi 

Potensi yang lain ialah potensi dalam bidang 

afeksi/emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa, 

yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, 

memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, 

memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan 

dihargai, cenderung kepada keindahan. 

3. Potensi Sosial 

Potensi Sosial Emosional (Emotional Quotient) 

adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia 

(terutama otak sebelah kanan). Fungsinya antara lain 

untuk mengendalikan amarah, bertanggungjawab, 

motivasi dan kesadaran diri. 

4. Potensi Mental Intelektual 

Potensi Mental  Intelektual (Intellectual Quotient) 

adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia 

(terutama otak sebelah kiri). Fungsi potensi tersebut 

adalah untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan 
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menganalisis. 

5. Potensi Mental Spiritual 

Potensi Mental Spiritual (Spiritual Quotient) adalah 

potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam 

diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau 

kearifan di luar ego. Secara umum Spiritual Quotient 

merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan 

keimanan dan akhlak mulia. 

6. Potensi Fisik 

Potensi Fisik (Psychomotoric) adalah potensi fisik 

manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya 

untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki 

untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan lain-lain. 

7. Potensi Daya Juang 

Potensi Daya Juang (Adversity Quotient) adalah 

potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian 

dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, 

ketangguhan dan daya juang tinggi. Melalui potensi ini, 

seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan 

menjadi peluang. 

5. Angkatan Kerja 

a. Pengertian Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu 

dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah 

mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan 

secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan 

untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia 

secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari 

pekerjaan. Penduduk  yang termasuk angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, 

atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 
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pengangguran.
89

 

b. Konsep Angkatan Kerja  

Sebelum konsep tentang angkatan kerja diberikan perlu 

diketahui tentang definisi bekerja. Bekerja adalah 

melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh 

penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu 

jam dalam satu minggu. bekerja tersebut harus berurutan 

dan tidak terputus.
90

 

Bagi seorang muslim bekerja adalah suatu upaya 

bersungguh- sungguh dengan mengerahkan seluruh aset 

dan rezekinya untuk mengaktualisasikan atau menampakan 

arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukan dunia, 

serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat, dengan kata lain pada dasarnya dengan 

bekerja manusia memanusiakan dirinya karena bekerja 

adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu jasmani dan rohani dan 

didalam mencapai tujuan tersebut ia berupaya penuh 

kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal 

sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah.
91

 Allah 

berfirman QS. At-Taubah ayat 105 : 

                    

                  

     

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka 

Allah dan rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
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kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang Telah kamu kerjakan.” 

 

c. Macam-macam Angkatan Kerja 

Macam-macam Angkatan Kerja adalah 

pengelompokan akan angkatan kerja yang sudah tersusun 

berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan, yaitu : 

1. Bekerja Penuh 

Orang yang masuk kategori bekerja penuh adalah 

orang yang memanfaatkan jam kerja secara maksimal 

kurang lebih delapan sampai 10 jam perharinya. dan 

biasanya dalam seminggu hanya 2 hari mereka tidak 

melakukan aktifitas bekerja namun mereka yang 

bergerak dibidang jasa,pemerintahan atau swasta ada 

juga yang tidak masuk kerja jika memiliki masalah 

seperti sakit, mogok, sakit dan lain sebagainya. 

2. Setengah Menganggur 

Orang yang setengah menganggur tidak dapat diukur 

dengan waktu kerja, pendapatan dan produktifitas kerja. 

biasanya diukur melalui jumlah jam kerjanya dan 

produktifitas kerjanya dan juga 

penghasilan/pendapatannya. setengah menganggur 

dibagi menjadi dua kelompok yakni setengah 

menganggur kentara yakni pekerjaan nya dengan 

jumlah jam 35 jam selama seminggu dan setengahnya 

lagi menganggur tidak kentara yaitu yang tidak 

produktif dalam bekerja dan memiliki pendapatan yang 

masih tergolong rendah. 

3. Pengangguran  

Pengangguran ialah suatu keadaan dimana seorang 

dikategorikan angkatan kerja tapi mereka tidak 

mempunyai sebuah pekerjaan dan dalam keadaan 
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sedang mencari suatu pekerjaan. 

a. Pengangguran Friksional 

Pengertian dari pengangguran friksional ialah 

penggangguran yang ada karena kesusahan temporer 

dalam memfasilitasi pencari kerja dengan yang 

menyediakan lowongan kerja. 

b. Penganggura Musiman 

Pengangguran yang satu ini adalah keadaan yang 

mengganggur karna berubahnya musim seperti yang 

terjadi pada petani. 

 

c. Potensi Angkatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Manusia itu memiliki dua potensi kekuatan yaitu 

kekuatan ilmiah nazhariyah (pengetahuan dan 

pemikiran) dan kekuatan „amaliah iradiyah (perbuatan 

dan kehendak). Kebahagiaan yang sempurna bagi 

manusia sangat tergantung pada penyempurnaan kedua 

kekuatan ini kekuatan ilmiah/pengetahuan dan kekuatan 

iradiyah/kehendak. Adapun cara menyempurnakan 

kekuatan ilmiah hanya bisa dilakukan dengan : 

1. Mengenali Zat yang telah menciptakan dirinya 

dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. 

2. Mengetahui jalan yang bisa mengantarkan 

kepadanya. 

3. Harus mengerti berbagai rintangan jalan tersebut. 

4. Harus mengenali dirinya sendiri. 

5. Mengetahi aib-aib yang dimilikinya. 

Berdasarkan ilmu pengetahuan inilah seorang 

manusia akan bisa memperoleh kesempurnaan kekuatan 

ilmiah. Orang yang berilmu adalah orang yang paling 

mengerti dan paham tentangnya. 
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Untuk menyempurnakan kekuatan amaliah 

iradiyah hanya bisa diraih dengan menjaga hak-hak 

Alloh subhanahu wa ta‟ala yang harus ditunaikan 

hamba (tauhid dan taat) dan menegakkannya dengan 

ikhlas, shidq (jujur dan benar), penuh nasihat, ihsan, 

mutaba‟ah (mengikuti tuntunan) dan menyadari serta 

mengakui karunia Alloh kepada dirinya, menyadari 

kekurangan dirinya dalam menunaikan hak-hakNya. 

Sehingga dia pun merasa malu menghadap-Nya dengan 

pengabdian (yang kurang) seperti itu karena dia 

menyadari bahwa pengabdiannya itu belum bisa 

memenuhi hak-Nya sebagaimana seharusnya, bahkan 

jauh sekali di bawah semestinya. Allah berfirman dalam 

Qur‟an surat thaha ayat 14 : 

 

                       

  

Artinya : 

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, 

dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an 

sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, 

dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku 

ilmu pengetahuan". 

Angkatan kerja atau Sumber daya manusia dalam 

pandangan Islam sering disebut sumber daya insani 

(SDI). Sumber daya insani adalah segenap kemampuan 

pada diri manusia dan mampu menggunakan 

kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut.
92

 Allah 

menciptakan manusia dengan maksud agar 

memakmurkan bumi, dalam arti mereka memanfaatkan 
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sumber daya alam dibumi dan menjadi tenaga-tenaga 

yang bertugas mengolah dan memproduksi hasil-hasil 

bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Allah 

Berfirman dalam surat Hud ayat 61 : 

 

                        

                    

                    

Artinya : 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".
93
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