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ABSTRAK 

 

 Kota Bandar Lampung sebagai ibukota mempunyai potensi 

yang cukup besar untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber 

daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk meningkatkan 

perekonomian dan perdagangan, khususnya industri pengolahan kayu. 

Industri pengolahan kayu menjadi alat-alat perlengkapan rumah 

tangga yang siap dipasarkan ini memiliki peluang yang cukup besar 

dalam perekonomian. Kebutuhan masyarakat akan produk mebel 

sekarang tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan akan perlengkapan 

rumah tangga tetapi lebih berfungsi sebagai nilai artistik dan interior 

dari suatu perlengkapan rumah. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, apakah tingkat produktivitas tenaga kerja dan modal 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM 

mebel di kota Bandar Lampung secara parsial maupun simultan dan 

ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja dan 

modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di kota 

Bandar Lampung baik secara parsial maupun simultan dan dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

data sekunder dalam periode pengamatan 2016-2017. Data-data dalam 

penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian 

kota Bandar Lampung berupa data modal, nilai produksi dan jumlah 

tenaga kerja selama tahun 2016-2017. Untuk metode analisis data 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: produktivitas tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, jika 

produktivitas tenaga kerja meningkat maka permintaan tenaga kerja 

akan menurun begitupun sebaliknya. Modal berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin besar modal maka 

penyerapan tenaga kerja akan meningkat, apabila modal meningkat 

maka respon pengusaha untuk menambah tenaga kerja juga akan 

meningkat. Hasil pengujian determinasi (R
2
) dibuktikan bahwa Y 

dipengaruhi 89,73% oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan sisanya 
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10,27% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Islam menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja guna memperoleh pendapatan dan 

dapat memperbaiki keadaan ekonominya, dalam islam seorang 

muslim dianjurkan untuk melakukan sesuatu dengan prestasi terbaik 

bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain, sudah 

seharusnya umat islam dapat berkembang dan meningkatkan 

kemajuan dengan mengembangkan produktivitas yang didorong oleh 

nilai-nilai agama. Dalam sistem ekonomi islam modal diharuskan 

untuk terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti, 

dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka 

harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun 

jika seandainya uang tersebut diinvestasikan dan digunakan untuk 

melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat 

bagi orang lain termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka 

akan mampu untuk menyerap tenaga kerja.  
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MOTTO 

 

                              

                          

                      

 

Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-

kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya 

kamu dapat mencari karunia-Nya dan Mudah-mudahan kamu 

bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) 

daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang berfikir.” (Q.S. Al – Jatsiyah : 12-13) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dengan adanya penegasan judul ini diharapkan tidak terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan, disamping  itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Pengaruh Tingkat 

Produktivitas Tenaga Kerja dan Modal Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada UKM Mebel Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UKM Mebel di Kota 

Bandar Lampung)”. Untuk itu perlu dijabarkan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:  

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan 

nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.
1
 

2. Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan 

waktu.
2
 

3. Modal adalah dana yang dikeluarkan untuk membiayai 

operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki 

jangka waktu pendek. Seperti pembelian bahan baku, 

membayar gaji dan upah, dan biaya operasional lainnya.
3
  

4. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang 

terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.
4
 

5. UKM Mebel adalah pekerja sektor informal yang 

menggunakan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku utama 

                                                           
1  Sugiyono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7 
2  Abdul Jalil, Teologi Buruh (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 172. 
3  Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 210. 
4 Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, Pengaruh Investasi dan Konsumsi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota 

Kendari, Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1 (1), April 2016, h. 14. 
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dalam proses produksinya serta menerapkan cara kerja yang 

bersifat tradisional.
5
 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut 

pandang yang mempelajari aktivitas yang berkaitan dengan 

jual beli barang dan jasa yang disesuaikan pada sudut 

pandang ekonomi islam yang diatur oleh agama islam dan 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadist.
6
  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu 

penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai Pengaruh 

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Modal Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja pada UKM Mebel Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang  

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Negara-negara 

berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan 

disetiap daerah. Hakikat pembangunan adalah membentuk 

manusia-manusia atau individu-individu yang produktif dan 

memungkinkan mereka bisa mengoptimalkan segala potensi 

terbaik yang dimilikinya secara optimal.
7
 

Pembangunan dibidang sumber daya yang produktif 

merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan tujuan 

pembangunan nasional. Begitu pula dalam perusahaan yang pada 

                                                           
5 Arsitetur J., Sam, U., & Ratulangi, U.S. (2014). Pengaruh Perkembangan 

Industri Mebel Terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Di Desa Leilem Kecamatan 

Sonder 
6  Suhardi Lubis K, “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2015), h. 36. 
7 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan, (Jakarta: 

Erlangga, 2002) h. 112. 
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dasarnya didirikan untuk memperoleh keuntungan guna 

mempertahankan hidup dan perkembangan usahanya. Sumber 

daya manusia memiliki peranan yang penting dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan usaha walaupun peran serta fungsi dari 

tenaga kerja sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin industri. 

Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tenaga kerja masih 

menjadi faktor penting dalam proses produksi. 

  Adanya sektor formal dinilai belum mampu untuk memenuhi 

dan menyerap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah secara 

maksimal. Karena itu sektor informal menjadi suatu bagian yang 

penting dalam menjawab masalah terkait ketenagakerjaan ini. 

Salah satu sektor informal tersebut adalah Usaha Kecil dan 

Menengah. Pengembangan UKM ini merupakan cara yang 

strategis untuk meningkatkan taraf perekonomian sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Termasuk masalah penyediaan lapangan 

kerja untuk mengurangi adanya pengangguran. Dengan adanya 

UKM dapat menampung tenaga kerja yang tidak terserap dan 

kalah dalam persaingan kerja, karena umumnya UKM tidak 

memiliki persyaratan yang ketat dan tidak membutuhkan banyak 

kualifikasi khusus untuk menjadi pekerjanya. UKM umumnya 

adalah bersifat padat karya karena menggunakan peralatan yang 

tradisioanl sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja. Berikut 

adalah grafik perkembangan penduduk yang bekerja menurut 

kegiatan ekonomi formal/informal di Kota Bandar Lampung 

tahun 2016 – 2019. 
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Gambar 1.1 

Perkembangan Penduduk yang Bekerja menurut Kegiatan Ekonomi  

Formal/Informal di Kota Bandar Lampung tahun 2016-2019 (Dalam 

Ribuan) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

 

Dilihat dari grafik di atas, beban kerja tahunan di Kota 

Bandar Lampung mengalami perubahan dan penurunan pada tiap 

tahunnya, begitupun pada kegiatan informal yang juga 

mengalami perubahan dan penurunan pada tiap tahunnya. Dari 

grafik diatas, pekerja lebih banyak terserap pada kegiatan 

informal. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya peran 

kegiatan informal dalam kegiatan perekonomian di perkotaan 

khususnya di Kota Bandar Lampung yang merupakan kota 

terbesar di Provinsi Lampung sekaligus sebagai ibukota Provinsi 

Lampung.  

Masalah mengenai ketenagakerjaan tidak hanya sekedar 

keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya 

produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang 

berbeda-beda. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat 

mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi 

sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan terpenting dalam 

pembangunan ekonomi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang 
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pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan 

kesempatan kerja.  

Pada dasarnya terpenuhinya kebutuhan pokok dan upaya 

untuk menigkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas 

dari masing-masing individu, yaitu dengan bekerja.
8
 Islam sendiri 

mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan 

menghindari kegiatan untuk meminta-minta dalam mencari harta 

kekayaan. Manusia membutuhkan harta kekayaan sebagai alat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk untuk 

memenuhi perintah Allah SWT seperti infak, zakat, naik haji, 

berjihad dan sebagainya.
9
 Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S 

At-Taubah (9) Ayat 105: 

                                 

                     

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” (Q.S. At 

Taubah (9) Ayat : 105).
10

 

Ayat diatas memiliki makna bahwa islam sangat 

menganjurkan kepada setiap individu untuk bekerja, karena 

dengan bekerja mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang 

setimpal sesuai dengan amal dan pekerjaannya.  

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau 

meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan 

                                                           
8 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Kencana, 2015), h. 

195. 
9 Siti Nurhayati-wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba 

Empat,2015), h. 50. 
10  Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. 

Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 273. 
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memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena 

itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran 

dan masukan dalam satuan tertentu. Produktivitas merupakan 

perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan 

cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam 

memproduksi suatu barang atau jasa.
11

 

Meningkatnya jumlah produksi mebel yang dihasilkan 

maka akan mendongkrak pendapatan industri mebel. Karena 

pendapatan industri mebel bersumber dari produksi. Selain itu, 

semakin rendah biaya yang diberikan kepada pekerjanya maka 

akan semakin meningkatkan pendapatan. Secara teoritis tidak ada 

yang menunjukkan bahwa lama atau pengalaman usaha dapat 

meningkatkan pendapatan. Namun, dalam aktivitas usaha mebel 

semakin mempunyai pengalaman dan keahlian dalam 

memproduksi mebel, maka akan dapat meningkatkan 

pendapatan.
12

 

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan. 

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Kota Bandar 

Lampung akan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan 

Provinsi Lampung. Dalam meningkatkan pembangunan 

perekonomian daerah, Kota Bandar Lampung harus menciptakan 

pembangunan yang diharapkan mampu memaksimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu 

meningkatkan perekonomian serta memperluas penyerapan 

tenaga kerja. Kota Bandar Lampung merupakan suatu kabupaten 

di Indonesia dimana warganya banyak yang berkecimpung dalam 

                                                           
11 Jumliati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja 

Industri Roti Maros di Kabupaten Maros, (Skripsi Ekonomi Pembangunan, 

Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 35. 
12  Wulandy, Industri Mebel Dalam Perspektif Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, (Jakarta: Salahtiga, 2011), h. 22  
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dunia bisnis UKM. Berikut adalah data perkembangan UMKM di 

kota Bandar Lampung: 

Tabel 1.2 

Perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 

2017-2019 

NO BIDANG USAHA JUMLAH USAHA 

  2017 2018 2019 

Usaha Mikro  

1. Perdagangan 12.975 13.114 13.174 

2. Jasa 1.690 1.773 1.834 

3. Industri 6.468 6.520 6.570 

 Jumlah 21.133 21.407 21.578 

Usaha Kecil 

1. Perdagangan 4.108 4.166 4.222 

2. Jasa 2.357 2.398 2.441 

3. Industri 8.864 8.920 8.975 

 Jumlah 15.329 15.484 15.638 

 

Usaha Menengah 

1. Perdagangan 1.309 1.389 1.431 

2. Jasa 371 395 420 

3. Industri 3.716 3.754 3.793 

 Jumlah 5.396 5.538 5.644 

 Jumlah 41.858 42.429 42.860 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan 

UMKM bidang industri (pengolahan kayu/mebel, pakaian, 
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makanan, minuman, tekstil, dsb) di kota Bandar Lampung ini 

semakin berkembang dan terus meningkat dari tahun ke tahun, 

baik dari skala kecil sampai skala besar. Tentunya hal tersebut 

akan mengakibatkan produktifitas masyarakat juga semakin 

meningkat, sehingga hal ini berpotensi besar untuk 

pengembangan ekonomi daerah. 

Bagi suatu unit kegiatan usaha modal merupakan salah 

satu indikator yang sangat penting, modal kerja ini sangat 

dibutuhkan untuk membiayai aktivitas operasi usaha sehari-hari 

serta sangat mempengaruhi keberlangsungan dari kegiatan usaha 

itu sendiri. Modal kerja adalah seluruh dana yang dikeluarkan 

dalam proses produksi untuk memperoleh penerimaan penjualan. 

Biasanya modal kerja tersebut digunakan untuk biaya pekerja, 

hak pekerja, untuk memproduksi barang serta biaya dalam 

keperluan lainnya. Modal kerja memiliki dua fungsi yaitu 

menopang kegiatan produksi dan menutup dana atau pengeluaran 

tetap yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi 

dan penjualan. Semakin besar modal yang digunakan  akan 

berpengaruh terhadap jumlah produksi yang  dihasilkan, maka 

tingkat penggunaan proses yang diperlukan untuk produksi akan 

semakin banyak.
13

 

Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-sumber 

serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Modal juga dapat 

digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk 

melakukan peningkatan proses produksi. Dengan penambahan 

mesin-mesin atau peralatan produksi akan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja hal ini dikarenakan mesin-mesin atau 

peralatan produksi dapat menggantikan tenaga kerja. Jadi 

semakin banyak modal yang digunakan untuk membeli mesin-

mesin atau peralatan maka menurunkan penyerapan tenaga 

kerja.
14

 

                                                           
13  Made, N., & Ningsih, C. (n.d.). Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah 

Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan 

Perak. 
14  Divianto, Pengaruh Upah, Modal, Produktivitas, dan Teknologi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil-Menengah di Kota 
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Sektor industri ikut mengisi pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung, 

khususnya industri pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu 

menjadi alat-alat perlengkapan rumah tangga yang siap 

dipasarkan ini memiliki peluang yang cukup besar dalam 

perekonomian. Kebutuhan masyarakat akan produk mebel 

sekarang tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan akan 

perlengkapan rumah tangga tetapi lebih berfungsi sebagai nilai 

artistik dan interior dari Suatu perlengkapan rumah, sehingga 

produk mebel menjadi salah satu produk yang dipilih masyarakat 

untuk memperindah peralatan rumah tangganya.
15

 Berikut adalah 

data banyaknya industri kecil di Kota Bandar Lampung: 

Tabel 1.3  

Banyaknya Usaha Industri di Kota Bandar Lampung  

Tahun 2016-2020 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Industri Kecil 2 344 2 511 3.092 3.216 3.292 

IKAHH 1 346 1 435 1.733 1.820 1.887 

ILMEA 998 1 076 1.359 1.396 1.405 

Sumber : Dinas Perindutrian Kota Bandar Lampung, 2021 

 

Pada tabel di atas, jumlah industri kecil mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Industri kecil terbagi menjadi dua, 

yaitu IKAH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan) dan ILMEA 

(Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka). Industri Agro 

                                                                                                                             
Palembang, Studi Kasus Usaha Percetakan, (Jurnal Ekonomi dan Informasi 

Akuntansi, Vol. 4 No. 1, Januari 2014), h. 51. 
15  A. Sayuti, Tingkat Persaingan Usaha dan Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Perusahaan pada Industri Mebel Jati Ukir di Kota Bandar Lampung, (Skripsi 

Ekonomi, Universitas Lampung, 2013), h. 10. 
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terdiri dari industri makanan, industri pengolahan kelapa sawit, 

industri furniture, industri kertas dan sebagainya.  

 Industri kecil dan menengah, termasuk industri mebel 

merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Mebel merupakan 

salah satu komoditi yang diproduksi dan diperdagangkan secara 

global. Industri mebel merupakan sektor industri yang terus 

berkembang di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik industri 

adalah unit usaha yang berjalan kesatuan dengan kegiatan 

ekonomi dan memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau 

jasa yang berdomisili di tempat tertentu atau lokasi dan memiliki 

catatan administrasi tersendiri.
16

  

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan sektor 

industri terutama mebel mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

produksi dan mutu produksi mebel yang baik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, meningkatkan produktivitas industri 

mebel dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan, 

memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha dalam 

menunjang pembangunan daerah.
17

 

 Para pengusaha industri mebel melakukan pekerjaan dengan 

tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. 

Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan 

kegiatan, faktor yang mempengaruhi pendapatan dan produksi 

industri mebel meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri 

dari besarnya modal, jumlah tenaga kerja, pengalaman kerja dan 

teknologi.
18

 

 Pendapatan industri mebel berdasarkan besar kecilnya 

kemampuan produksi sehingga semakin besar modal usaha 

semakin besar pula kemampuan industri mebel memproduksi 

mebel, akan tetapi sekalipun industri mebel ini didukung dengan 

                                                           
16Rohmanudin, Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya 

Saing, (Skripsi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, 2017), h. 19. 
17 Miller dan Miners, Teori Ekonomi Mikro Intermediate, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 65. 
18 Wulandy, Op.Cit, h. 59. 
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modal usaha yang besar akan tetapi tidak didukung dengan 

tenaga kerja yang berpengalaman maka produksi industri mebel 

tidak akan pernah mendapatkan hasil yang memuaskan dan 

sangat berkorelasi dengan tingkat pendapatan dan produksi 

industri mebel.  

 Pendapatan sangat dipengaruhi oleh faktor modal kerja. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori faktor produksi, 

jumlah output/produksi sangat berkaitan pendapatan dan 

produksi. Faktor tenaga kerja masuk kedalam penelitian ini 

karena pendapatan pada industri mebel sangat dipengaruhi oleh 

tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam teori faktor 

produksi jumlah output/produksi yang nantinya berhubungan 

dengan pendapatan pada industri mebel bergantung pada jumlah 

tenaga kerja.
19

  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai “Pengaruh Tingkat Produktivitas 

Tenaga Kerja dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada UKM Mebel di Kota Bandar Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (studi pada UKM mebel di Kota 

Bandar Lampung)”. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah perlu diadakan 

sebelum melangkah pada penelitian lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar 

penelitian tidak terkesan kabur atau tidak jelas. Dari pembatasan 

masalah ini akan terlihat manfaat yang dapat diambil dari suatu 

penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

hanya akan membatasi pada UKM mebel yang memproduksi sendiri 

barangnya terkait dengan variabel produktivitas dan modal. 

 

 

                                                           
19 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi Edisi 3, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan 

masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh modal terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada UKM mebel di Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja dan modal 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel Di Kota 

Bandar Lampung? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja dan modal 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel ditinjau dari 

perpektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris tentang: 

a. Pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di Bandar 

Lampung. 

b. Pengaruh modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

UKM mebel di Kota Bandar Lampung 

c. pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja dan modal 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel Di 

Kota Bandar Lampung? 

d. Pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja dan modal 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran bagaimana produktivitas tenaga kerja dan 

modal mempengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya 

pada UKM  mebel. 

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh modal dan produktivitas terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan 

kebijakannya yang berkaitan dengan pembangunan 

ekonomi daerah dan ketenagakerjaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Produktivitas Tenaga Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Tenaga kerja 

Secara umum produktivitas adalah perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan daya total atau faktor produksi yang 

digunakan. Produktivitas kerja merupakan perbandingan hasil 

dan tingkat keterlibatan karyawan per satuan waktu atau berbagai 

barang / jasa yang dapat diproduksi oleh seseorang / sekelompok 

orang dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja 

mengacu pada tingkat kemampuan tenaga kerja untuk 

menghasilkan produk atau menyelesaikan pekerjaan dalam 

jangka waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja merupakan 

ukuran keberhasilan tenaga kerja dalam menghasilkan output. 

Hal ini karena produktivitas merupakan hasil yang diperoleh oleh 

suatu unit produksi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, 

dengan produktivitas kerja yang tinggi menunjukkan kemampuan 

yang dimiliki oleh tenaga kerja juga tinggi.
20

 Produktivitas 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

                               Produktivitas =  output 

    Input 

Dua aspek penting dalam produktivitas yaitu efesiensi 

dan efektivitas. Efesiensi berkaitan dengan seberapa baik 

berbagai masukan itu dikombinasikan atau bagaimana pekerjaan 

itu dilaksanakan. Ini merupakan suatu kemampuan untuk 

menghasilkan lebih banyak dari jumlah masukan yang paling 

minimum. Ini berarti bagaimana mencapai suatu tingkat volume 

tertentu dengan kualitas yang tinggi, dalam jangka waktu yang 

lebih pendek, dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. 

                                                           
20   Khotim Fadhli, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jombang: 

Guepedia, 2021), h. 88. 
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Sedangkan efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah 

hasil-hasil yang diharapkan ini atau tingkat keluaran itu dapat 

dicapai atau tidak.
21

 

Efisiensi dan efektivitas yang tinggi menghasikan 

produktivitas yang tinggi. Akan tetapi efektivitas yang tinggi dan 

efisiensi yang rendah mengakibatkan terjadinya 15 pemborosan. 

Sedangkan efisiensi yang tinggi dan efektivitas yang rendah yang 

artinya tidak mencapai target yang ditentukan. Apabila efisiensi 

dikaitkan dengan efektivitas, meskipun terjadi peningkatan 

efektivitas belum tentu terjadi peningkatan efisiensi, begitu pula 

sebaliknya.  

Peningkatan produktivitas dapat terwujud dalam bentuk:  

a. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan 

menggunakan   sumber daya yang lebih sedikit,  

b. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang terbatas, dan/ atau  

c. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang sama, dan/atau  

d. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan 

pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil 

Produktivitas tenaga kerja dapat di lihat dari nilai produksi. 

  Indikator produktivitas kerja: 

a. Kuantitas kerja 

b. Kualitas kerja 

c. Ketepatan waktu.
22

 

 Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan 

jumlah barang yang merupakan hasil akhir dari proses 

produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual 

atau sampai ke tangan konsumen. Jadi yang dimaksud 

                                                           
21 Suparno E. Widodo, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h. 58 
22  Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: STIE 

YKPN, 2004), h. 70. 
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produktivitas dalam penelitian ini adalah nilai produksi rata-

rata yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja. 

 

2. Indikator Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah salah satu hal yang sangat penting 

bagi para karyawan yang berada diperusahaan. Dengan 

adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan 

terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya 

sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah 

ditentukan. Untuk mengukur  produktivitas kerja, diperlukan 

beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Kemampuan seorang karyawan tergantung pada 

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka 

dalam bekerja. Ini memberikan daya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada 

mereka. 

b. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil 

merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh 

yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil 

pekerjaan tersebut. Jadi upaya untuk memanfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat 

dalam suatu pekerjaan. 

c. Semangat kerja 

Semangat kerja merupakan usaha untuk lebih baik dari 

hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja 

dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

d. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan 

kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan 
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dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang 

akan dicapai. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. 

e. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari 

yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang 

dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, 

meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil 

yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna 

bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 

f. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan 

keluaran merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi 

karyawan.
23

 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun 

yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan. Terdapat 

tiga faktor utama yang menentukan produktivitas kerja, 

yaitu:  

a. Adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang 

bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, 

semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, 

berpola hidup sederhana, mampu bekerjasama dengan 

sesama manusia dan mampu berpikir maju dan kreatif.  

b. Mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan 

dirinya sendiri dalam arti mampu melaksanakan 

                                                           
23  Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), h. 104-105. 
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pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai manusia.  

c. Motivasi dan orientasi kemasa depan yang lebih baik. 

Bekerja dengan produktif oleh dorongan / motivasi untuk 

mencapai masa depan yang lebih baik.
24

 

Sementara menurut Sulistiani terdapat empat faktor yang 

dapat menentukan besar kecilnya produktivitas kerja, yaitu :  

a.  Pengetahuan (knowledge) adalah faktor yang lebih 

berorientasi pada intelegensi, daya pikir dan penguasaan 

ilmu serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki 

seseorang. Dengan pengetahuan yang luas dan 

pendidikan tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu 

melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif.  

b. Keterampilan (skills) yaitu suatu faktor yang menekankan 

pada kemampuan dan penguasaan teknisi operasional 

mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. 

Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang 

untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan yang bersifat teknik, seperti keterampilan 

kopter, keterampilan bengkel, dsb.  

c. Kemampuan (abilities) yaitu suatu faktor yang terbentuk 

dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

pegawai. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor 

pembentuk dari kemampuan. Dengan demikian apabila 

seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan 

yang tinggi, diharapkan memiliki ability yang tinggi pula.  

d. Kebiasaan dan sikap (attitude) yaitu suatu faktor yang 

berkaitan erat dengan kebiasaan dan perilaku. Attitude 

merupakan suatu kebiasaan terpolakan. Jika kebiasaan 

yang terpolakan memiliki implikasi positif dalam 

                                                           
24  Saksono, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Salemba 

Empat, 2000), h. 43. 
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hubungan dengan perilaku kerja seseorang maka akan 

menguntungkan, begitu pula dengan sebaliknya.
25

 

 

4. Produktivitas Kerja Dalam Islam 

Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits 

sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin 

mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah 

saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan 

tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja ini. 

Dalam suatu ungkapan dapat dikatakan juga: tangan diatas 

lebih baik daripada tangan dibawah, memikul kayu lebih 

mulia daripada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik 

daripada mukmin yang lemah. Allah menyukai mukmin 

yang kuat bekerja. 

Agama Islam sangat menganjurkan agar manusia 

dapat bekerja dengan baik dan giat. Islam mendorong orang-

orang mukmin untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya 

kehidupan dunia ini merupakan kesempatan yang tidak akan 

pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu yang 

bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sekaligus untuk menguji 

orang-orang mukmin, siapakah diantara mereka yang paling 

baik dan tekun dalam bekerja.
26

  

Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan melakukan 

sesuatu dengan prestasi yang terbaik, bukan hanya bagi 

dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Karena hal ini menjadi 

ukuran pribadi yang unggul sebagaimana dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu’Anhu, 

Rasulullah SAW bersabda:  

 

 

                                                           
25  Sulistiyani, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, Cet. 1, 2003), h. 22. 
26  Khoirul Fathoni, Analisis Konsep Produktivitas Kerja Konvensional 

Dalam Pandangan Islam, (Jurnal Al Tijarah Vol.3 No.1, Juni 2017), h. 6 
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ْانْ  فُِْٗكمٍّ َٔ ِعِٛفْ ْانضَّ ٍِ ِي ؤ  ًُ ْان  ٍَ ِِْي ْإِنََّْٗللاَّ أََحةُّ َٔ ٛ ٌسْ َْخ ُّٖ ِٕ ْان قَ ٍُ ِي ؤ  ًُ

ْأََصاتََكْ  ٌ إِ َٔ ْ ِجص  الَْذَع  َٔ ِْ ْتِاَّللَّ  ٍ رَِع اظ  َٔ ُ فَُعَكْ َْعهََْٗياَْٚ ِسص  ٛ ٌسْاح  َخ

ْقُمْ   ٍ نَِك َٔ َكَرا.ْ َٔ َْكَراْ ٌَ ْفََعه ُدَْكا ْأََِّٗ  ٕ ْنَ ٌءْفاَلَْذَقُم   ٗ َياَْشاَءَْْش َٔ ِْ قََدُزَّْللاَّ

ٌِْ ٛ طَا َمْانشَّ ًَ ْذَف رَُحَْع  ٕ ْنَ ٌَّ ِ  فََعَمْفَئ

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah 

daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada 

kebaikan. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat 

untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan 

jangan bersikap lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah 

janganlah mengatakan, “seandainya aku berbuat begini dan 

begitu, niscaya hasilnya akan lain.” Akan tetapi katakanlah, 

“Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki 

Dia perbuat.” Sebab, mengandai-andai itu membuka pintu 

setan.” (H.R Muslim). 

Hadis diatas mengandung makna bahwa seorang 

mukmin dianjurkan menjadi pribadi yang kuat dan unggul 

dengan cara: 

a. Memperkuat Keimanan 

Keimanan seseorang akan membawa pada kemuliaan, 

baik didunia maupun di akhirat. Jika kualitas 

keimanannya kuat dan selalu diikuti dengan melakukan 

amal shaleh, maka ia akan merasakan manisnya iman. 

b. Menggali Kemampuan (Ability) 

Seorang mukmin diwajibkan bekerja dengan baik agar 

menjadi kategori orang yang kuat dalam berbagai hal, 

baik dalam keimanan, kejiwaan, keilmuan dan 

sebagainya. Karena, jika sudah memiliki kekuatan 

tersebut, maka mereka akan menjadi orang yang unggul 

dan akan menghasilkan prestasi-prestasi dalam hidupnya. 

Baik prestasi dalam kehidupan keluarga, maupun dalam 

hal pekerjaan. Prestasi dalam bekerja dapat dilihat dari 

kualitas kerja dan kinerja yang tinggi dan semakin baik. 
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c. Memperbanyak Perbuatan Yang Bermanfaat 

Dalam bekerja, seorang mukmin dianjurkan meraih 

prestasi yang terbaik dan bermanfaat, tidak boleh 

berandai-andai dan tidak boleh hanya merencanakan tanpa 

pelaksanaannya.
27

 

 

5. Dasar Hukum Produktivitas 

Produktivitas, secara terminologi sangat erat 

kaitannya bekerja. Jadi, bisa simpulkan bahwa produktivitas 

dalam Islam, khususnya yang dibahas didalam Alqur‟an 

merupakan suatu konsep yang sangat penting. Adapun ayat – 

ayat yang membahas mengenai produktivitas yaitu firman 

Allah dalam Al-qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 95: 

                            

                         

                       

                    

Artinya : “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang 

tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan 

orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta 

mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang 

berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang 

duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah 

menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan 

orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan 

pahala yang besar”  

                                                           
27 Ibid, h. 10 
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Kata kunci dari ayat diatas, terkait produktivitas 

adalah kata “berjihad”. Akan tetapi, ayat tersebut harus 

dipahami secara konseptual bukan secara kontekstual. 

Seandainya kita memahami ayat tersebut secara kontekstual, 

kata “berjihad” dalam ayat tersebut cenderung dekat dengan 

kata “berperang”, atau dengan kata lain bahwa jihad itu 

diartikan perang secara fisik. Akan berbeda seandainya kita 

memahami ayat tersebut secara konseptual karena kata 

„berjihad” dalam ayat tersebut akan mempunyai makna yang 

lebih luas dan mendalam. Secara konseptual, kata “berjihad” 

dalam ayat tersebut dapat diartikan “bekerja”. Makna bekerja 

disini bukan dalam arti bekerja saat terjadi peperangan, tetapi 

bekerja dalam arti yang sangat luas, sebagai contoh 

misalnya; bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. 

Dengan catatan, bahwa proses bekerja yang dilakukan 

diridhoi oleh Allah SWT (halal hukumnya).
28

 

 Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim, sebab 

dengan bekerja setiap muslim mengaktualisasikan 

kemuslimannya. Karena manusia adalah makhluk ciptaan 

Allah yang paling sempurna dan mulia diatas dunia, sesuai 

dengan firman: 

                     

                 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah 

dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

(Q.S. Al Jumu‟ah : 10) 

 Islam menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Islam 

                                                           
28 Alfi Nur Fauziah, Efisiensi Pekerja Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Industri Keramik Mustika Group Klampok Banjarnegara Dari Perspektif Ekonomi 

Islam, (Skripsi Ekonomi Syari‟ah, IAIN Purwokerto, 2016), h. 15. 
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memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian 

dari ibadah dan jihad. Dengan bekerja, individu bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan 

keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Isra‟ ayat 70: 

                                

                        

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-

anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” 

 Ayat diatas menerangkan kepada kaum beriman untuk 

dapat meningkatkan produktivitas kerja guna memperoleh 

pendapatan yang dapat memperbaiki keadaan ekonominya. 

Pengalaman dan pendidikan harus diarahkan untuk 

menciptakan sikap kerja profesional, sedangkan apresiasi nilai 

yang bersifat aplikatif akan membuahkan akhlakul karimah, 

diantaranya: 

1. Ash-Sholih (Baik dan Bermanfaat) 

 

جًَْطِّٛثَحًْْۖ َٰٕ ُۥَْحَٛ َّّ َُِٛٛ ْفَهَُُح  ٌٍ ِي ُْيؤ  َٕ ُْ َٔ ْ َٰٗ ْأَُثَ  ٔ ٍَْذَكٍسْأَ هًِحاْيِّ َمَْصَٰ ًِ َْع  ٍ َي

َسُْىْتِأَحْ  ْأَج  ُى  ِصََُّٚٓ نََُج  ٌََْٔ هُٕ ًَ َْياَْكإَُ۟اَْٚع  ٍِ َع  

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An 

Nahl : 97) 
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2. Al-Itqon (kemantapan) 

Kualitas kerja yang itqan atau perfect merupakan sifat 

pekerjaan Tuhan, kemudian menjadi kualitas pekerjaan 

yang Islami. 

3. Al-Ihsan (melakukan yang terbaik atau lebih baik) 

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan 

dua pesan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ihsan berarti 

yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Kedua, ihsan 

mempunyai makna “lebih baik‟ dari prestasi atau kualitas 

pekerjaan sebelumnya. Keharusan berbuat yang lebih baik 

juga berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau 

kebaikan orang lain. Bahkan, idealnya ia tetap berbuat 

yang lebih baik, hatta ketika membalas keburukan orang 

lain. 

                    

                        

Artinya : “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. 

Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, 

maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada 

permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang 

sangat setia.” (Q.S. Fushilat: 34) 

4. Al – Mujahadah (bekerja keras dan optimal) 

 

ٓ ِدََُّْٚ َُٓدٔ۟اْفَُِٛاْنََُ َْجَٰ ٍَ ٱنَِّرٚ ٍََْٔ ِعُِٛ ح  ًُ َعْٱن  ًَ َْنَ ْٱَّللَّ ٌَّ إِ َٔ ُْظثُهََُاْْۚ ُٓى   

Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk 

(mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami 

tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang 

yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Ankabut: 69) 
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5. Tanafus dan Taawun (berkompetisi dan tolong menolong) 

Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyerukan 

persaingan dalam kualitas amal soleh. Pesan persaingan 

ini kita dapati dalam beberapa ungkapan Qurani yang 

bersifat “amar” atau perintah. Ada perintah “fastabiqul 

khairat” (maka, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam 

kebaikan).  

                 

                         

Artinya : “Apakah kamu menghendaki untuk meminta 

kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada 

Musa pada jaman dahulu? dan barangsiapa yang 

menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu 

telah sesat dari jalan yang lurus.” (Q.S. Al Baqarah: 108) 

6. Mencermati nilai waktu 

 

ِسْ) ان َعص  ٍسْ)١َٔ ْنَفُِْٙخع  ٌَ َ َعا ْاإل ٌَّ ْآي٢َْ(ْإِ ٍَ هُٕاْ(ْإاِلْانَِّرٚ ًِ َع َٔ ُُٕاْ

ث ِسْ) اْتِانصَّ  ٕ اَص َٕ ذَ َٔ ْ اْتِان َحقِّ  ٕ اَص َٕ ذَ َٔ انَِحاِخْ ٣انصَّ  

Artinya : “Demi masa. (1) Sesungguhnya manusia itu 

benar-benar berada dalam kerugian, (2) kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (3)” 

(Q.S. Al-Ashr: 1-3) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia benar-benar 

dalam kerugian apabila tidak dapat memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya untuk bekerja. 
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7. Sifat 

a. Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu 

melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan 

berdasarkan ajaran Islam.  

b. Istiqomah, artinya konsisten dalam iman dan nilai-

nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai 

godaan dan tantangan. Istiqomah dalam kebaikan 

ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta 

keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang 

optimal. Misalnya, interaksi yang kuat dengan Allah 

dalam bentuk shalat, zikir, membaca Al-quran, dll. 

Semua proses itu akan menumbuh kembangkan suatu 

sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan 

keterbukaan teraplikasi dengan baik. 

c. Fathanah, berarti mengerti, memahami dan 

menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi 

tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan 

kreativitas dan kemampuan untuk melakukan 

berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan 

inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seseorang 

selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu 

pengetahuan, peraturan, informasi, baik yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

perusahaan secara umum. 

 

َعهْ  َْحفِٛظٌَْعهِٛىٌْقَاَلْٱج  ِضْإَِِّٗ َز  ْٱْل  ٍِ َْخَصآئِ َٰٗ َُِْٗعهَ  

 

Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku 

bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan." (Q.S. Yusuf: 55) 

d. Amanah berarti memiliki tanggungjawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah 
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ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan 

yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam 

segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap 

mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  

 

ْ ٍَ  ٛ ْتَ رُى   ً إَِذاَْحَك َٔ ْ هَِٓاْ ْأَ َٰٗ ََياََاِخْإِنَ ٔاْاْل  ْذَُؤدُّ  ٌ ْأَ ََْٚأ ُيُسُكى  َّْللاَّ ٌَّ إِ

ْ ٌَ ََْكا َّْللاَّ ٌَّ ِّْْۗإِ ْتِ اَِْٚعظُُكى  ًَّ ََِِْع َّْللاَّ ٌَّ ِلْْۚإِ ٕاْتِان َعد  ًُ ُك ْذَح   ٌ انَُّاِضْأَ

ًٛعاْتَِصٛسًْ ًِ اَظ  

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58) 

e. Tabligh, berarti mengajak sekaligus memberi contoh 

kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Tabligh yang disampaikan dengan hikmah, sabar, 

argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan 

hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan 

kuat.
29

 

 

B. Modal 

1. Konsep Modal 

Setiap perusahaan atau organisasi sudah pasti 

membutuhkan modal kerja untuk dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya sehari-hari, misalnya pembayaran uang muka 

pembelian bahan baku atau bahan mentah, dan membayar 

                                                           
29 Khoirul Fathoni, Op.Cit, h. 12. 
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upah/gaji karyawan. Dimana dana yang dikeluarkan itu 

diharapkan akan dapat kembali lagi masuk perusahaan dalam 

waktu yang pendek melalui hasil produksi perusahaan.  

Modal adalah sumber-sumber ekonomi diluar tenaga kerja 

yang dibuat oleh manusia. Modal juga dapat diartikan 

pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli/memperoleh 

barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau 

untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah 

tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Dalam 

pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang 

bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

menghasilkan barang-barang baru.
30

 

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal 

(mufrad tunggal), atau al-amwal (jamak). Secara harfiah, al-

mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. 

Adapun dalam istilah syar’i, harta diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal 

menurut syarat (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, 

konsumsi dan hibah (pemberian). Dalam konsep Ekonomi 

Islam modal berarti semua harta yang bernilai dalam 

pandangan syar’i, dimana aktivitas manusia ikut berperan 

serta dalam usaha produksinya dengan tujuan 

pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-

harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta 

yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas 

perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-

periode lain.
31

  

                                                           
30 Metisia Dhika Labara, Pengaruh Modal Kerja dan Jenis Usaha Terhadap 

Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2017), h. 20. 
31  An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 

Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 41 
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Pengelolaan modal yang efektif sangat penting demi 

keberlangsungan perusahaan, hal ini terdapat dalam Al-

Qur‟an surah Ali Imran ayat 14:
32

 

                   

                      

                      

       

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan)manusia 

kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-

wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-

lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S. Ali Imran Ayat 

14). 

 

2. Penggunaan dan Perputaran Modal Kerja dalam 

Ekonomi Islam 

a. Penggunaan modal kerja dalam Ekonomi Islam 

Dalam pandangan Al-Qur‟an, uang merupakan modal 

serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi 

"bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di 

atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini 

berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi 

modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, 

                                                           
32  Departemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, (Surabaya: CV Pajar 

Mulia 2012), h. 51. 



 
 

31 

sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam 

dianiaya atau ditelantarkan.
33

 

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus 

berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di 

karenakan jika modal atau uang berhenti 

(ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat 

mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun 

seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk 

melakuakan bisnis maka uang tersebut akan 

mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di 

antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa 

menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan 

harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara 

semua bagian masyarakat, berikut ayat alqur‟an yang 

menjelaskan bahwasanya harta harus berputar. 

                   

                       

                  

                         

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 

di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 

maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu 

maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. 

                                                           
33 Rachmat Syafee‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) 
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Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. 

Al – Hasyr : 7)
34

 

Modal tidak bisa diabaikan, manusia berkewajiban 

menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif 

dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang 

menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum 

mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk 

mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya 

itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak 

mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan 

dari pokok modal.
35

 Karena itu pula modal tidak boleh 

menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan 

usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa 

membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, 

dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan 

riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang 

(walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong 

aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus 

mengurangi spekulasi serta penimbunan. 

Penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan 

untuk:
36

 

1. Pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi 

perusahaan lainnya. Maksud dari pengeluaran untuk 

gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya yaitu 

perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk 

membayar gaji, upah dan biaya operasi perusahaan 

lainnya yang digunakaan untuk menunjang penjualan. 

2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang 

dagangan.  

                                                           
34  Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Surabaya: Pustaka 

Agung Harapan, 2006), h. 797 
35 Racmat Syafee‟i, Op.Cit 
36  Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 258. 
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Yaitu pengeluaran untuk membeli bahan baku atau 

barang dagangan pada sejumlah bahan baku yang 

dibeli yang akan digunakaan untuk proses produksi 

dan pembelian barang dagangan untuk di jual 

kembali. 

3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. 

Maksud menutupi kerugian akibat penjualan surat 

berharga adalah pada saat perusahaan menjual surat-

surat berharga, namun mengalami kerugian. Hal ini 

akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi. 

4. Pembentukan dana. 

Pembentukan dana merupakan pemisahan aktiva 

lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang, 

misalnya pembentukan dana pensiunan, dana 

ekspansi, atau dana pelunasaan obligasi. Pembentukan 

dana ini akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva 

lancar menjadi aktiva tetap. 

5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, 

dan mesin).  Pembelian aktiva tetap atau investasi 

jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, 

kendaraan dan mesin. Pembelian ini akan 

mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan 

timbulnya utang lancar. 

Tujuan manajemen modal kerja yaitu: 

1.  Guna memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan 

2.  Dengan modal kerja yang cukup perusahaan 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

pada waktunya. 

3.  Memunginkan perusahaan untuk memperoleh 

tambahan dana dari pada kreditor apabila rasio 

keungan memenuhi syarat. 

4. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar 

guna meningkatkan penjualan dan laba. 
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5.  Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja 

akibat turunnya nilai aktiva lancar.
37

 

b.   Perputaran Modal dalam Ekonomi Islam 

     Dalam mengembangkan modal, umtuk meningkatkan 

atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai 

upaya yang halal, baik melalui produksi maupun 

investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah 

sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk-bentuk 

pengembangan modal menurut ketentuan Syari‟ah 

Mu‟amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola 

sebagai berikut: 

1. Transaksi akad jual-beli, yaitu pengembangan modal 

usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai 

penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti 

dalam akad al-Ba‟i, as-Salam, dan al-Istisna‟ 

2. Transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan 

modal usaha di mana seseorang dapat bertindak 

sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak 

sebagai pengelola modal dengan kerentuan akan 

membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang 

telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam 

akad-akad bagi hasil seperti dalam akad as-syirkah 

seperti akad al-Mudharabah dan akad as-syirkah. 

3. Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di 

mana seseorang bertindak sebagai 

konsumen/pemakai jasa dan wajib memberikan 

harga kepada pihak yang telah memberikan jasa 

tersebut menurut kesepakatan yang dibuat, seperti 

dalam akad al-rahn, al-wadi‟ah. 

Dalam Islam cara mendapatkan modal dan 

mengembangkannya tidak boleh dilakukan dengan cara 

yang dilarang Syari‟at Islam. Antara lain pertama, 

dengan jalan perjudian, karena cara ini dapat 

                                                           
37 Ibid, h. 253. 
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menimbulkan permusuhan dan dapat merusak tatanan 

kehidupan masyarakat. Pada dasarnya cara 

pengembangan ini dilakukan tanpa adanya usaha yang 

jelas dan hanya bersifat spekulasi semata. Kedua, 

pengembangan harta/modal dengan jalan riba (apapun 

bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan 

dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Ketiga, 

pengembangan modal dengan jalan penipuan (al-ghabn 

atau at-tadlis). Cara-cara penipuan dalam segala 

kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat jelas-

jelas dilarang dan diharamkan agama. Keempat, 

pengembangan modal (harta) dengan jalan penimbunan. 

Maksudnya adalah seseorang mengumpulkan barang-

barang dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga 

barang-barang terebut, sehingga ia bisa menjualnya 

dengan harga tinggi menurut kehendaknya. 

Menentukan mekanisme pengembangan dan 

pengelolaan modal, di mana dalam mekanisme ini harus 

jelas cara atau bentuk serta tujuan yang akan dicapai. 

Prinsipnya adalah peningkatan dan pembagian hasil 

untuk menciptakan sirkulasi yang benar dan tepat bagi 

setiap golongan masyarakat dengan tetap berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.
38

 

 

3.  Efisiensi Modal  

Manajemen atau pengelolaan modal merupakan hal yang 

sangat penting supaya keberlangsungan suatu usaha dapat 

dipertahankan. Kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan 

modal akan menyebabkan buruknya kondisi keuangan 

perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat terhambat atau 

terhenti sama sekali. Adanya kesalahan atau kekeliruan dalam 

                                                           
38  Taqyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 

Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81. 
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pengelolaan modal ini dapat menimbulkan kelebihan atau 

kekurangan dalam penyediaan modal.
39

 

Pengelolaan modal harus seefektif mungkin dan tidak 

boleh berlebihan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

Surah Al-A‟raf ayat 31:  

 

اَلْ  َٔ َستُٕ۟اْ ٱش  َٔ ُكهُٕ۟اْ َٔ ِجٍدْ َْيع  ِْعَُدُْكمِّ َْءاَدَوُْخُرٔ۟اِْشَُٚرَُكى  ٓٗ ثَُِ ََٰٚ

ِسفٍِٛ ع  ًُ ْٱن  ُۥْاَلُِْٚحةُّ ۟اْْۚإََِّّ ٕٓ ِسفُ  ذُع 

Artinya: Wahai anak cucu adam ! Pakailah pakaianmu yang 

bagus  pada setiap (memasuki) masjid, makan dan 

minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. 

Al-A‟raf Ayat 31).
40

 

 

C. Tenaga Kerja 

1. Konsep Tenaga Kerja Dalam Islam 

Pandangan Ekonomi Islam pada tenaga kerja adalah 

segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan 

atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan 

balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja, sesuai 

dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl : 97 

                        

                       

                                                           
39  M. Mamduh Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, 

(Yogyakarta: AMP-YKPN, 2005), h. 125. 
40 Departemen Agama RI, Op.,Cit, h. 154. 
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Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl : 97)
41

 

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja 

dapat dikemukakan antara lain:  

1. Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang 

paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang 

dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang 

baik.  

2. HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang 

dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan 

oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud as 

mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja 

keras)”.  

Al - Qur‟an memberi penekanan utama terhadap 

pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia 

diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari 

penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-

Balad ayat 4: 

ْفَِْٙكثَدٍْ ٌَ َ َعا ِ َْخهَق َُاْاإل   نَقَد 

 Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

berada dalam susah payah.” (Q.S. Al – Balad Ayat 4) 

      Al-Qur‟an juga mengajarkan prinsip mendasar mengenai 

tenaga kerja, yaitu menyatakan: 

 

 

 

                                                           
41 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta 

Media, 2005), h. 279. 
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ٛ َطْنِْ  ْنَ  ٌ أَ ََْٰٔٗ َْياَْظَع ْإاِلَّ ٌِ َ َعا ِ ْل   

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S. An-Najm Ayat 

39) 

Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang 

mudah menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan 

kesuksesan di dunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. 

Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan 

yang akan mereka terima.
42

 

Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep 

istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia. 

Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti 

yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila 

tidak dieksploitasi oleh manusia dan dikelola oleh buruh.
43

 

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al - Jatsiyah ayat 12-

13 yaitu : 

                               

                        

                         

Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu 

supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-

Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan 

Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah 

                                                           
42 Siska Ratna Sari, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha 

Kecil dan Menengah, (Skripsi Ekonomi Islam, STAIN Kudus, 2016), h. 54 
43 Nurul Huda, Et.al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 277. 
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menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” 

Maksud dari ayat diatas adalah bagi manusia telah 

disediakan kekayaan alam dilangit dan dibumi, maka manusia 

dianjurkan untuk mengolahnya sebagai rasa syukur dan untuk 

mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Manusia yang 

bersedia mengelola sumber daya alam yang telah 

dikaruniakan oleh Allah SWT. Maka dia akan mampu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan mampu 

memakmurkan bumi. Tugas pengolahan sumber daya alam ini 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kekayaan 

bumi yang luar biasa ini perlu dieksplorasi agar kekayaan 

yang tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin 

demi kemudahan kehidupan manusia dan tercapainya 

peningkatan kesejahteraan manusia.
44

 

 

2. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam 

Terdapat empat prinsip ketenagakerjaan dalam islam:
45

 

1) Kemerdekaan manusia 

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan 

aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW dengan tegas 

mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk 

membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan 

berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan 

dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-

beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak 

menghargai nilai kemanusiaan. Kemerdekaan manusia 

yang dimaksud adalah menjaga agar seorang majikan 

                                                           
44 Fordeby dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Ed 1 Cet 1, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2016), h. 277. 
45  Dewi Tradena, Pengaruh Industri Periwisata Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 19. 
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tidak bertindak sewenang-wenang kepada pekerjanya 

karena seorang pekerja juga mempunyai hak asasi yang 

tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang 

mempunyai usaha akan dituntut untuk mempekerjakan 

seseorang dengan tidak merampas kemerdekaannya 

maksednya adalah tidak memaksakan seseorang untuk 

bekerja melampau batas kemampuaanya. 

2) Prinsip kemuliaan derajat manusia 

Islam menetapkan setiap manusia apapun 

pekerjaannya dalam posisi yang terhormat karena Islam 

sangat mencintai seorng muslim yang gigih untuk 

kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al - 

Jumu‟ah (62:10):  

 

ِمْ  ْفَض   ٍ ات رَُغٕاِْي َٔ ِضْ َز  َ رَِشُسٔاْفِْٙاْل  اَلجُْفَا فَئَِذاْقُِضَِٛدْانصَّ

ٌَْ ْذُف هُِحٕ ََْكثًِٛساْنََعهَُّكى  ُكُسٔاَّْللاَّ اذ  َٔ ِْ  َّللاَّ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”.
46

 

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada 

kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat 

jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk 

menegaskan hal ini adalah “Sebaik-baik manusia di antara 

kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang 

lain.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu apapun 

yang menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling 

menghargai dan menghormati terlebih lagi adalah 

hubungan di antara para pengusaha dan juga para pekerja 

karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan 

                                                           
46  Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. 

Sygma Examedia Arkenleema, 2013),  h. 554. 
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seorang pekerja akan mendaptkan imbalan atas apa yang 

telah ia kerjakan. 

3) Prinsip keadilan 

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi 

terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai 

dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat Al - Hadid (57:25) : 

 

ْنَِٛقَُٕوْ ٌَ َٛصا ًِ ان  َٔ َ َصن َُاَْيَعُُٓىْان ِكرَاَبْ أَ َٔ َاِخْ َظه َُاُْزُظهََُاْتِان ثَُِّٛ ْأَز  نَقَد 

َيَُافُِعْنِهَُّاِضْ َٔ ِّْتَأ ٌضَْشِدٌٚدْ َ َصن َُاْان َحِدَٚدْفِٛ أَ َٔ ِظْْۖ انَُّاُضْتِان قِع 

ٛ ِةْْۚ ُزُظهَُّْتِان َغ َٔ ُ ُصُسُِْ َْٚ  ٍ َُْي هََىَّْللاَّ نَِٛع  َْعِصٚصٌَْٔ ٌّ٘ ِٕ َْقَ َّْللاَّ ٌَّ إِ  

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-

rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan 

telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan 

keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 

kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”
47

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

telah mengutus para Rasul dengan bukti yang nyata yakni 

hujah-hujah yang jelas dan akurat yang disampaikan 

melalui para malaikat, lafal alkitab dalam ayat tersebut 

sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud 

adalah jamak, yakni al-kutub (neraca) yang berarti 

keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sebuah perintah 

bagi manusia untuk berlaku adil bagi sesama, dengan 

menjunjung tinggi hak serta kewajiban yang dimiliki oleh 

orang lain. Lafazh selanjutnya yang bercerita tentang besi 

dan menolong agama Allah, Ibnu Abbas r.a memberikan 

                                                           
47 Ibid, h. 541. 
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penakwilannya orang-orang yang menolong agama Allah 

SWT padahal mereka tidak melihat-Nya sesungguhnya 

Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa artinya Dia tidak 

memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan 

tersebut manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang 

yang mengerjakannya. 

Prinsip keadilan disini berkaitan dengan keadilan 

yang dilakukan oleh pengusaha yang adil dalam hal 

memberikan konpesansi atas apa yang telah dilakukan 

oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja 

yang cocok untuk untuk bidangya dan juga keadilan bisa 

dilihat dari segi pekerja yaitu pekerja harus melakukan 

kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua 

kewajiban yang ada dalam pejanjian kerja. Pekerja harus 

bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai 

dengan perjanjian kerja dengan efisiean dan jujur. 

4) Prinsip kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah 

Islam sangat memperhatikan masalah aqad, hal ini 

termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan 

perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk 

menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang 

berkaitan dengan pekerjan, upah, waktu bekerja dan 

sebagainya. Dalam hal ini perjanjian aqad diantara pekerja 

dan juga pengusaha haruslah jelas pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh seorang pekerja dan juga besaran 

konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan 

pekerja itu akan menerim konpensasi itu. Dengan adanya 

kejelasan aqad ini maka diharapkan tidak tejadi 

permasalahan dikemudian hari. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat pertama: 
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 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya.”
48

 

 

D. Mebel 

1. Pengertian Mebel 

Mebel atau furniture dalam bahasa inggris dapat 

diartikan sebagai segala jenis perlengkapan rumah yang 

dapat berguna bagi kegiatan hidup sehari-hari, seperti 

makan, tidur, duduk, bekerja dan sebagainnya. Awal kata 

mebel berasal dari bahasa Perancis yaitu meubel atau bahasa 

Jerman mobel yang berarti dapat bergerak. Sedangkan kata 

furniture juga berasal dari bahasa Perancis yaitu fourniture. 

Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi 

yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan 

seterusnya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mebel atau 

furnitur adalah semua benda yang dapat dipindah-pindah 

yang berada di rumah dan dapat digunakan oleh 

penghuninya untuk berbagai macam kegiatan seperti duduk, 

                                                           
48 Ibid, h. 334. 
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berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian 

atau cangkir.  

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri 

yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan 

produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena 

sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai 

artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat 

menunjang berbagai aktifitas.  

Industri mebel adalah industri yang mengolah bahan 

baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan dan bahan 

baku alami lainya menjadi produk barang jadi, mebel yang 

mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. 

Mebel kayu adalah istilah yang digunakan untuk perabot 

rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpan 

barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan 

sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di 

permukaannya, misalnya Mebel kayu sebagai tempat 

penyimpan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci dan rak, 

contoh lemari pakaian, lemari buku dan lain-lain.
49

 

 

2.  Mengenal Bahan Dasar Mebel 

Furniture atau mebel adalah istilah dari kata perabotan 

rumah tangga. Furniture sendiri bisa dikatakan seperti kursi, 

almari, meja dan lain-lain.Furniture biasanya terbuat dari 

kayu, besi bahkan bambupun bisa dijadikan sebagai 

pembuatan furniture. Rumah atau ruangan sendiri akan 

terasa hampa tanpa adanya furniture didalamnya, seperti kita 

ketahui sendiri biasanya furniture terbuat dari bahan baku 

kayu yang masih gelondongan atau kayu olahan.  

Ada beberapa jenis material yang digunakan untuk 

bahan pembuatan furniture: 

                                                           
49  Risma Ridayanti, Peranan Industri Meubel Dalam Menyerap Tenaga 

Kerja di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 18. 
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a. Kayu Jati, salah satu diantara kayu yang terbaik untuk 

dijadikan furniture adalah kayu jati. Pada dasarnya 

memang kayu ini memiliki kualitas yang bagus untuk 

pembuatan furniture. Tidak sedikit orang yang 

mengenal jenis kayu ini. Karakter kayu jati sendiri 

memiliki karakter kuat dan keras, selain itu kayu jati 

juga memiliki serat dan tekstur indah. 

b. Kayu Solid, banyak orang yang tidak mengetahui jenis 

kayu ini. Yang dimaksud jenis kayu solid adalah kayu 

utuh yang tidak dibentuk dari gabungan atau 

sambungan dari beberapa kayu. Kayu ini biasanya dari 

kayu jati yang sudah tua, karena kayu solid jarang 

ditemukan, tentu harganya relative mahal dari kayu-

kayu yang lain. 

c. Plywood, kayu yang sering disebut dengan dengan 

tripleks atau multipleks. Pada umumnya tripleks adalah 

jenis kayu yang tipis dan sudah berbentuk persegi 

panjang. Kayu ini biasanya memiliki ukuran dan berat 

yang sama. Untuk ketebalannya sendiri sangat 

bervariasi, biasanya ketebalan dari kayu ini adalah 

3mm, 4mm, 9mm, dan 18mm. untuk beratnya biasanya 

kayu ini dari 2 kg sampai 8kg tergantung dari besar dan 

lebarnya kayu itu sendiri. 

d. Blockboard, terbuat dari kumpulan kayu yang 

berbentuk kotak kecil-kecil yang disatukan dan 

dipadatkan oleh mesin diberi lapisan di kedua sisinya, 

dimana lapisannya bisa kayu jati ataupun kayu yang 

lainnya. 

e. Mdf, jenis kayu ini biasanya terbuat dari serbuk kayu 

halus dan campuran bahan kimia resin kemudian 

direkatkan dan dipadatkan. Biasanya bahan kayu ini 

yang dipakai dari sisa kayu perkebunan atau bamboo. 

f. Partikel Board, kayu jenis ini adalah jenis kayu olahan 

yang terdiri dari serbuk kayu yang masih kasar 

kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia dan 
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digabungkan dengan lem, sehingga menyatu dan 

selanjutnya di oven dengan suhu yang tinggi.
50

 

 

E. Usaha Kecil dan Menengah 

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Pengertian UKM pada setiap negara akan berbeda, 

tergantung dari kekuatan ekonomi diwilayah tertentu, atau 

negara dari organisasi yang memberikan definisi kepada 

usaha kecil. 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, 

pngertian usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 

mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

c. Milik warga negara Indonesia; 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar; 

e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, termasuk koperasi. 

                                                           
50 Mu‟lina Tusa‟adah, Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Jual Mebel 

Minimalis Terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat di Sentra Kampoeng 

Sembada Ukir Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo 

Semarang, 2019), h. 14-15. 
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah maupun usaha besar. Kriteria usaha 

menengah adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah).
51

 

Ada beberapa jenis usaha yang dapat didirikan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Usaha manufaktur (manufacturing business), yaitu 

usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang 

bisa dijual kepada konsumen. Contohnya: konveksi 

yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin kayu 

dan bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, 

souvenir, dan sebagainya. 

b. Usaha dagang (merchandising business), yaitu usaha 

yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya, 

pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam 

jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual 

kebutuhan sehari-hari. 

c. Usaha jasa (service business), yaitu usaha yang 

menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau 

barang untuk konsumen. Contohnya, jasa pengiriman 

barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan 

alat dan layanan kepada konsumen.
52

 

                                                           
51  Ai Siti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia,  (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), h. 45. 
52  Afrida, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), h. 46.  
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2. Kriteria Usaha Kecil Menengah 

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan 

konsep tentang usaha kecil dan menengah dengan lebih 

menekankan pada kualitas atau mutu daripada kriteria 

kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil, 

menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan 

dalam konsep UKM tersebut, yaitu: kepemilikan, operasinya 

terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal, wilayah 

operasinya terbatas pada lingkungan sekitar meskipun 

pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya, serta ukuran 

dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. 

Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerja atau karyawan 

atau satuan lainnya yang signifikan. Kriteria usaha kecil 

adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah).
53

  

 

3.   Peran Usaha Kecil dan Menengah 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara 

terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah 

tujuan dan peranUKM dalam menumbuhkan wirausahawan 

yang tangguh. Secara umum UKM dalam perekonomian 

nasional memiliki peran: 

a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi  

b. Penyedia lapangan kerja terbatas  

                                                           
53 Siska Ratna Sari, Op. Cit, h. 22 



 
 

49 

c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian 

lokal dan  pemberdayaan masyarakat  

d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 

kontribusinya terhadap neraca pembayaran.  

Apabila dibandingkan dengan industri skala besar, 

sub sektor industri kecil memiliki beberapa kebaikan. Usaha 

kecil, dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas 

ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang 

dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas 

dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Diantara 

sejumlah kekuatan yang ada pada usaha kecil adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan kreativitas usaha baru  

2. Melakukan inovasi  

3. Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil  

4. Daya tahan usaha kecil pasca krisis tahun 1989  

Sebaliknya dari sejumlah kekuatan ternyata usaha 

kecil juga tidak luput dari faktor kelemahan. Faktor 

kelemahan juga disebabkan oleh karakteristik ukuranya yang 

kecil. Diantara kelemahan-kelemahan yang melekat kepada 

usaha kecil antara lain: 

1. Terbatasnya penguasaan kompetensi bidang usaha  

2. Lemahnya kelemahan manajemen  

3. Tingkat kegagalan yang tinggi  

4. Terbatasnya sumber daya yang dimilki.  

    Selain itu industri kecil adalah industri yang mampu 

bertahan dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi 

yang terjadi. Industri kecil tidak mempunyai strategi formal 

ataupun strategi tertulis secara formal. Dari perspektif dunia, 

diakui bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan 

suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-Negara sedang 
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berkembang, tetapi juga di Negara-Negara maju. Di Negara 

maju, UKM sangat penting tidak hanya karena kelompok 

usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja 

dibandingkan usaha besar seperti halnya di Negara sedang 

berkembang, tetapi juga di banyak Negara kontribusinya 

terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestic 

Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha 

besar.
54

 

 

F.   Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hal yang dapat dijadikan 

perbandingan dan acuan yang dapat memberikan gambaran 

terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu menyangkut 

penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian perlu 

adanya suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada 

bagian ini akan diberikan beberapa penjelasan dari penelitian 

terdahulu yang berkaitan  dengan rencana penelitian ini: 

1. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk 

dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kota Jambi” oleh Nurvita Sari, Yulmardi 

dan Adi Bhakti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketiga 

variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk 

dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Jambi. Secara parsial 

variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas 

tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan penduduk 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Jambi.
55
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Penelitan Nurvita Sari, Yulmardi dan Adi Bhakti memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya 

menggunakan variabel independen produktivitas tenaga kerja, 

study kasus dalam penelitian ini adalah UKM mebel yang 

terdaftar dalam dinas perindustrian kota Bandar Lampung 

dengan periode pengamatan tahun 2016-2017. 

2. “Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah 

Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja (Di 35 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2010-2014)” oleh Muktiratih Nurmaini, Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 

untuk upah minimum dan produktivitas tenaga kerja 

berpengaruh negatif terhadap peyerapan tenaga kerja.
56

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muktiaratih Nurmaini memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya 

menggunakan variabel independen produktivitas tenaga kerja, 

study kasus dalam penelitian ini adalah UKM mebel yang 

terdaftar dalam dinas perindustrian kota Bandar Lampung 

dengan periode pengamatan tahun 2016-2017. 

3. “Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Genteng di Desa 

Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali” oleh 

Novi Hermawan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh antara modal dan tingkat upah terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri kerajinan genteng di Desa 

Karanggeneng. Secara simultan pengaruh kedua variabel ini 

adalah sebesar 87,7%. Sedangkan secara parsial pengaruh 

variabel modal sebesar 81,3% dan variabel tingkat upah 

sebesar 36,4%. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa 

                                                                                                                             
Tenaga Kerja di Kota Jambi, (Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5 

No. 1, Januari – April 2016) 
56  Muktiratih Nurmaini, Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, 

Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Di 

35 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014). Universitas 

Muhamadiyah Surakarta (2016), h. 1-8. 
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modal dan tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri kerajinan genteng di Desa 

Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
57

 

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Hermawan memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya 

menggunakan variabel independen modal, study kasus dalam 

penelitian ini adalah UKM mebel yang terdaftar dalam dinas 

perindustrian kota Bandar Lampung dengan periode 

pengamatan tahun 2016-2017. 

4. “Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi 

Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan 

Perak” oleh Ni Made Cahya Ningsih dan I Gst. Bagus 

Indrajaya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dan 

nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sedangkan tingkat upah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kerajinan perak.
58

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Cahya Ningsih dan I 

Gst. Bagus Indrajaya memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 

modal, study kasus dalam penelitian ini adalah UKM mebel 

yang terdaftar dalam dinas perindustrian kota Bandar Lampung 

dengan periode pengamatan tahun 2016-2017. 

 

G. Kerangka Pikir 

Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan 

antara output (barang dan jasa) dengan input (tenaga kerja, bahan 

dan uang). Produktivitas yang rendah merupakan cerminan dari 

                                                           
57 Novi Hermawan, (2009) Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Genteng di Desa Karanggeneng 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Under Graduates thesis, Universitas Negeri 

Semarang. 
58 Ni Made Cahya Ningsih, I Gst. Bagus Indrajaya, Pengaruh Modal dan 

Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga kerja Pada Industri 

Kerajinan Perak. (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 8 No. 1, Februari 2015) 
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organisasi/perusahaan yang memboroskan sumber daya yang 

dimilikinya. Produktivitas merupakan perbandingan antara 

keluaran dan masukan serta mengutamaakan cara pemanfaatan 

baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang 

atau jasa.
59

 Produktivitas sumber daya manusia atau tenaga kerja 

merupakan hal yang sangat penting, karena produktivitas tenaga 

kerja memiliki peranan dalam menentukan sukses tidaknya suatu 

usaha.  

Modal kerja adalah seluruh dana yang dikeluarkan dalam 

proses produksi untuk memperoleh penerimaan penjualan. 

Biasanya modal kerja tersebut digunakan untuk biaya pekerja, 

hak pekerja, untuk memproduksi barang serta biaya dalam 

keperluan lainnya. Modal kerja memiliki dua fungsi yaitu 

menopang kegiatan produksi dan menutup dana atau pengeluaran 

tetap yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi 

dan penjualan. Semakin besar modal yang digunakan  akan 

berpengaruh terhadap jumlah produksi yang  dihasilkan, maka 

tingkat penggunaan proses yang diperlukan untuk produksi akan 

semakin banyak.
60

 

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar 

dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan 

ekonomi. Salah satu tujuan terpenting dalam pembangunan 

ekonomi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup 

untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang 

pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan 

kesempatan kerja. Islam sangat menganjurkan bagi setiap 

individu untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lebih dari itu 

Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan 

amal dan pekerjaannya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun suatu 

kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan 
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54 

dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 

2.1 : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

         

Perpektif Ekonomi Islam 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis (Hypo = sebelum; Thesis = pernyataan, pendapat) 

adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum 

diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam 

kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita 

menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan 

dengan teori.
61

 Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah. Mengacu pada latar 

belakang masalah, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran, 

maka hipotesis yang diajukan adalah : 

 

 

                                                           
61  W. Gulo, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Grasindo, 2000),  h. 56. 

Produktivitas 

tenaga kerja (X1) 

Modal  (X2) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) 
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1. Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau 

meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh 

karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara 

keluaran dan masukan dalam satuan tertentu. Produktivitas 

merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta 

mengutamaakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-

sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. 

Menurut Nurvita Sari, Yulmardi dan Adi Bhakti 

dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan 

Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa ketiga variabel yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga 

Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di kota Jambi. Secara parsial produktivitas tenaga 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Jambi.  

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Muktiratih Nurmaini dengan judul Analisis Pengaruh 

Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Minimum, dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

(Di 35 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-

2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, untuk upah minimum dan 

produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap 

peyerapan tenaga kerja di 35 Kabupaten/Kota provinsi Jawa 

Tengah, arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa 

peningkatan produktivitas tenaga kerja dan upah minimum 

dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. 



 
 
56 

Berdasarkan penelitian diatas mengenai Pengaruh 

Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Ho : Produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di 

kota Bandar Lampung. 

Ha : Produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di 

kota Bandar Lampung. 

2. Pengaruh Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Bagi suatu unit kegiatan usaha modal merupakan salah 

satu indikator yang sangat penting, modal kerja ini sangat 

dibutuhkan untuk membiayai aktivitas operasi usaha sehari-

hari serta sangat mempengaruhi keberlangsungan dari 

kegiatan usaha itu sendiri. Modal kerja adalah seluruh dana 

yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk memperoleh 

penerimaan penjualan. Biasanya modal kerja tersebut 

digunakan untuk biaya pekerja, hak pekerja, untuk 

memproduksi barang serta biaya dalam keperluan lainnya. 

 Menurut Novi Hermawan dengan judul “Pengaruh 

Modal dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada Industri Kerajinan Genteng di Desa Karanggeneng 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali” hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh variabel modal 

sebesar 81,3% dan variabel tingkat upah sebesar 36,4%. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa modal dan 

tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kerajinan genteng di Desa Karanggeneng 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

 Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Made Cahya Ningsih dan I Gst. Bagus Indrajaya dengan judul 

Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi 

Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan 

Perak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dan 
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nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sedangkan tingkat upah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kerajinan perak. 

 Berdasarkan penelitian diatas mengenai Pengaruh 

Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah: 

Ho  : Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada UKM mebel di kota 

Bandar Lampung.  

Ha  : Modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada UKM mebel di kota Bandar 

Lampung. 

3. Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja dan Modal Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja 

 Dari penjelasan teori dan pengaruh Produktivitas 

Tenaga Kerja dan Modal terhadap penyerapan tenaga kerja 

maka dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Ho : Produktivitas tenaga kerja dan modal secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada UKM mebel di kota Bandar 

Lampung. 

Ha  :  Produktivitas tenaga kerja dan modal secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada UKM mebel di kota Bandar Lampung. 
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