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ABSTRAK 

 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan juga 

kesejahteraan manusia, United Nations Development Programme  

(UNDP) telah menerbitkan indikator yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur kesuksesan 

pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Setiap tahun Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung terus meningkat, salah satunya yaitu Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Meskipun begitu Kabupaten Tulang Bawang Barat 

merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung 

dengan IPM terendah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial dan simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) dan 

upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020 dan 

untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah 

minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

dalam perspektif ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Kabupaten Tulang 

Bawang Barat dalam periode pengamatan 2009-2020. 

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara 

parsial variabel PDRB (X1)  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat tahun 2009-2020. Sedangkan variabel Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020. Secara simultan 

variabel PDRB (X1) dan upah minimum kabupaten/kota (X2) 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020. Bekerja 

merupakan perintah Allah SWT dan menjadi sunah Rasulallah SAW, 

dalam islam pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah 

SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga 

dapat memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, 

dan membantu sesama manusia sehingga kesejahteraan masyarakat 

dapat tercapai. 

 

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, PDRB dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota 
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ABSTRACT 

 

To see the extent of development success and human welfare, the 

United Nations Development Program (UNDP) has published an 

indicator, namely the Human Development Index (HDI) which is used 

to measure the success of development and welfare of a country. Every 

year the Human Development Index (IPM) in the Regency/City in 

Lampung Province continues to increase, one of which is the Tulang 

Bawang Barat Regency. Even so, Tulang Bawang Barat Regency is 

one of the regencies in Lampung Province with the lowest HDI.  

The purpose of this study was to determine the partial and 

simultaneous effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and 

the district/city minimum wage on the level of welfare of the people of 

Tulang Bawang Barat district in 2009-2020 and to determine the 

Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the district minimum 

wage. /city on the level of community welfare in the perspective of 

Islamic economics. The research method used is a quantitative 

research approach using secondary data taken from the BPS of 

Tulang Bawang Barat Regency in the 2009-2020 observation period.  

Overall, the results of the study show that partially the GRDP 

variable (X1) has a positive and significant effect on the level of 

community welfare (Y) in Tulang Bawang Barat Regency in 2009-

2020. While the Regency/City Minimum Wage variable (X2) partially 

does not have a positive and significant effect on the level of 

community welfare (Y) in Tulang Bawang Barat Regency in 2009-

2020. Simultaneously, the variable GRDP (X1) and the district/city 

minimum wage (X2) have an effect on the level of community welfare 

(Y) in Tulang Bawang Barat Regency in 2009-2020. Work is an order 

from Allah SWT and is a sunnah of Rasulullah SAW, in Islam 

unemployment is prohibited by Allah SWT, because Islam teaches 

humans to work so that they can meet their needs, meet the needs of 

their families, and help fellow humans so that community welfare can 

be achieved. 

 

Keywords: Community Welfare, GRDP and District/city   Minimum 

Wage 
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MOTTO 
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semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat 

kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam 

Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”(Q.S. Huud [11]:6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah “Pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Tahun 2009-2020”. Dengan penegasan istilah di bawah ini 

diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan, selain itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Adapun istilah tersebut adalah: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau 

merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
2
 

3.  Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah paling 

rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada 

para pekerjanya.
3
 

                                                           
1
 Kementrian Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia, 2015),147. 
2
 Charitin Devi, ―PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT 

INFLASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN 

NUNUKAN,‖ Jurnal Ekonomika 12, no. 1 (2021): 54. 
3
 Rangga Pramudjasi Tangke, Juliansyah Juliansyah, and Diana Lestari, 

―Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran Di 

Kabupaten Paser,‖ KINERJA 16, no. 1 (2019): 75. 



 
 

 
 

2 

4. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada 

Alquran dan Hadits. Para ulama, khususnya Ahlusunnah Wal 

Jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah 

Al-quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas.
5
 

Berdasarkan penegasan dari istilah judul di atas, maka dapat 

dipahami bahwa secara keseluruhan yang dimaksud judul ini 

adalah Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020. 

 

B. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan multidimensi, 

yang tidak hanya tercermin pada peningkatan pendapatan per 

kapita aktual suatu negara, tetapi juga pada perubahan struktur 

ekonomi dan bidang-bidang lain serta pemerataan hasil 

pembangunan. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat 

dikatakan berhasil jika dapat mencapai jumlah tertinggi dari 

indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator sosial 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu 

negara.
6
 

                                                           
4
 Devi, ―PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT INFLASI 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN NUNUKAN,‖ 

2021, 55. 
5
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 

2012), 16. 
6
 Charitin Devi, ―PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT 

INFLASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN 

NUNUKAN,‖ Jurnal Ekonomika 12, no. 1 (2021): 52. 



 
 

 
 

3 

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke 

daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang 

memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. 

Salah satu kabupaten yang masih memiliki masalah dengan 

kemiskinan yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut data 

jumlah penduduk miskin kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 

2014-2020: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun Tingkat Kemiskinan 

Jumlah 

(Jiwa) 

Presentase (%) 

2014 18.730 7,12 

2015 21.800 8,23 

2016 22.390 8,40 

2017 21.770 8,11 

2018 21.930 8,10 

2019 21.140 7,75 

2020 20.290 7,39 

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap 

tahunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

berfluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 

dimana dari tahun sebelumnya 2015 meningkat sebanyak 590 

jiwa. Namun hingga 4 tahun kedepan tingkat kemiskinan 

mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 20.290 jiwa. 

Salah satu faktor paling utama yang menyebabkan kemiskinan 

adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks 

pembangunan manusia. Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat 
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untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar 

negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia 

menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat 

seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut. Menurut 

pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) 

merumuskan pembangunan manusia sebagai piliihan untuk 

manusia dalam meningkatakan kesempatan mereka dalam 

memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta 

pekerjaan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan 

berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. 

Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan 

pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan 

menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan 

juga kesejahteraan manusia, United Nations Development 

Programme  (UNDP) telah menerbitkan indikator yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur 

kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM 

mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah atau negara 

berdasarkan tiga dimensi, yaitu: angka harapan hidup pada waktu 

lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) 

dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan 

kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka 

harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf 

penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur 

pendidikan dan yang terakhir indikator daya beli mengukur 

standar hidup. Dari ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lainnya, selain itu pula ketiga indikator tersebut dapat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ketersediaan 

kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, 

kebijakan pemerintah dan infrastruktur. Jika ketiga faktor tersebut 

diperbaiki maka IPM akan meningkat, dengan meningkatnya nilai 
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IPM maka menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi 

dalam suatu negara.
7
 

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa data Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung 2014-2020 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung 

  

Wilayah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lampung 

Barat 

63,54 64,54 65,45 66,06 66,74 67,50 67,80 

Tanggamus 62,67 63,66 64,41 64,94 65,67 66,37 66,42 

Lampung 

Selatan 

63,75 65,22 66,19 66,95 67,68 68,22 68,36 

Lampung 

Timur 

66,42 67,10 67,88 68,05 69,04 69,34 69,37 

Lampung 

Tengah 

67,07 67,61 68,33 68,95 69,73 70,04 70,16 

Lampung 

Utara 

64,89 65,20 65,95 66,58 67,17 67,63 67,67 

Way Kanan 64,32 65,18 65,74 65,97 66,63 67,19 67,44 

Tulang 

Bawang 

65,83 66,08 66,74 67,07 67,70 68,23 68,52 

Pesawaran 61,70 62,70 63,47 64,43 64,97 65,75 65,79 

Pringsewu 64,58 65,55 65,76 66,42 66,71 66,75 67,19 

                                                           
7
 Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,‖ Jurnal El-Riyasah 11, no. 1 

(2020): 68. 
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Mesuji 58,71 59,79 60,72 61,87 62,88 63,52 63,63 

Tulang 

Bawang 

Barat 

62,46 63,01 63,77 64,58 65,30 65,93 65,97 

Pesisir 

Barat 

59,76 60,55 61,50 62,20 62,96 63,79 63,91 

Bandar 

Lampung 

74,34 74,81 75,34 75,98 76,63 77,33 77,44 

Metro 74,98 75,10 75,45 75,87 76,22 76,77 77,19 

Provinsi 

Lampung 

66,42 66,95 67,65 68,25 69,02 69,57 69,69 

Sumber : BPS Provinsi Lampung  

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwasannya setiap tahun 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung terus meningkat, salah satunya yaitu Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Meskipun begitu Kabupaten Tulang Bawang Barat 

merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung 

dengan IPM terendah, diikuti Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, 

dan Pesawaran.  

Dapat dilihat bahwa kota Bandar Lampung tercatat sebagai 

kota dengan IPM tertinggi, pada tahun 2020 dengan  mencapai 

77,44. Kemudian di ikuti oleh Kota Metro sebesar 77,19, dan 

Provinsi Lampung sebesar 69,69. Sebaliknya Kabupaten Mesuji, 

merupakan Kabupaten yang memiliki IPM terendah sebesar 

63,63. Kabupaten terendah kedua adalah Pesisir Barat dengan 

angka IPM sebesar 63,91, kemudian terendah ketiga adalah 

Pesawaran dengan angka IPM sebesar 65,79. Serta terendah 

keempat adalah Tulang Bawang Barat dengan angka IPM sebesar 

65,97.  

Berdasarkan penilaian skala internasional, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung tergolong ke dalam kelompok menengah ke atas atau 

sedang (66< IPM < 80), sehingga masih memerlukan komitmen 
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dan kerja keras yang kuat dari penyelenggara pemerintah daerah 

dalam meningkatkan kapasitas dari penduduk yang berdampak 

pada peningkatan kualitas hidup.
8
 

Selama periode 2014-2020, IPM yang ada disemua 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengalami kenaikan 

dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah Kabupaten/Kota 

yang mengalami peningkatan IPM secara cepat dan ada pula 

Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan IPM secara lambat. 

IPM yang ada setiap tahun dipengaruhi oleh naik turunnya 

komponen-komponen pembentukan IPM, yaitu angka harapan 

hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran 

riil perkapita. Tingginya IPM menunjukkan cukupnya pemerataan 

pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat 

dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi bertujuan mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan 

guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 

ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita). PDRB 

perkapita disuatu daerah menggambarkan rata-rata dari 

kemampuan pendapatan yang di peroleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok. 

Pemenuhan kebutuhan pokok pada masyarakat merupakan 

indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan 

pendapatan di daerah. PDRB perkapita disuatu daerah diperoleh 

dari pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi 

antara PDRB dengan populasi disuatu wilayah pada tahun 

tertentu. Walaupun sebenarnya nilai PDRB perkapita ini belum 

tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil, 

namun demikian diharapkan dengan mengamati perkembangan 

PDRB perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui 

                                                           
8
 Devi, ―PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT INFLASI 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN NUNUKAN,‖ 

2021, 56. 
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gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.
9
 

Berikut data PDRB Perkapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

tahun 2014-2020: 

Tabel 1.3 

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

No. Tahun PDRB Perkapita 

1. 2014 Rp 28.237.500 

2. 2015 Rp 30.714.942 

3. 2016 Rp 33.868.609 

4. 2017 Rp 36.611.195 

5. 2018 Rp 39.562.991 

6. 2019 Rp 42.167.398 

7. 2020 Rp 45.952.404 

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014-2020  

mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan tertinggi terjadi 

pada tahun 2020 yaitu  Rp. 45.952.404. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari tahun 2014-2020 di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita 

di Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong sebagai salah satu 

Kabupaten dengan PDRB Perkapita tertinggi di Provinsi Lampung 

meskipun begitu Kabupaten Tulang Bawang Barat masih tercatat 

sebagai salah satu kabupaten dengan IPM terendah yang ada di 

Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi dapat di artikan 

sebagai sebuah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

                                                           
9
 Mulia and Saputra, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,‖ 2020, 69. 
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negara ataupun daerah secara berkesinambungan menuju keadaan 

yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. 

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan 

dengan tingginya nilai PDRB perkapita menunjukkan bahwa 

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. 

Dengan begitu, semakin tingginya nilai PDRB perkapita yang ada 

dalam suatu daerah maka dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini data statistik 

mempunyai peranan penting untuk perencanaan, pengambilan 

keputusan serta evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah 

dicapai sekaligus digunakan untuk menentukan kebijaksanaan 

dimasa yang akan datang.
10

 

Selain PDRB, upah minimum kabupaten/kota juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur 

dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut 

Sumarsono, pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan 

kepada tiga fungsi upah, yaitu  menjamin kehidupan yang layak 

bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil 

kerja seseorang dan menyediakan insentip untuk mendorong 

peningkatan produktivitas pekerja.
11

  

Berikut data upah minimum di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat tahun 2014-2020: 
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 Hermanto Siregar and Dwi Wahyuniarti, ―Dampak Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin,‖ Jurnal Ilmiah, 2008, 28. 
11

 Rini Sulistiawati, ―Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia,‖ Jurnal EKSOS, 

2013, 201. 
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Tabel 1.4 

Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

2014-2020 

No. Tahun Upah Minimum 

1. 2014 Rp 1.408.000 

2. 2015 Rp 1.590.000 

3. 2016 Rp 1.792.100 

4. 2017 Rp 1.908.447 

5. 2018 Rp 2.074.673 

6. 2019 Rp 2.241.269 

7. 2020 Rp 2.432.001 

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa setiap 

tahunnya upah minimum di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

mengalami peningkatkan yang signifikan. Kenaikan upah tertinggi 

terjadi pada tahun 2015 dimana dari tahun sebelumnya yaitu 2014 

mengalami kenaikan sebesar Rp 202.100. sebaliknya kenaikan 

terendah terjadi pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya 2016 

yaitu hanya Rp 116.347. Upah mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi tingkat upah minimum 

yang ditetapkan pemerintah di harapkan akan dapat menjamin 

kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya sehingga 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dapat tercapai. 

Peningkatan upah minimum setiap tahunnya melalui suatu 

kebijakan pengupahan oleh pemerintah, pemerintah Indonesia 

berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan 

standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada 

masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan 

selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). 

KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika 
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dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan 

perundangan terbaru, UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah 

minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak, akan 

tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga 

penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM. Penetapan 

upah minimumsendiri dilakukan pemerintah bertujuan agar dapat 

mensejahterakan masyarakat dengan menjamin kehidupan yang 

layak bagi mereka.
12

  

Dalam ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi sendiri 

merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan distribusi, 

karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, 

dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil 

masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan.
13

 

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi 

salah satu bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi, maka 

kehidupan yang ada dunia akan rusak dan kehidupan umat 

manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga menjelaskan tiga 

alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, 

yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. 

Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan pertolongan.
14

 

Tiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan 

seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan hidup mereka tercukupi, 

kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang telah 

menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya 

kebutuhan hidup seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan 

yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang 

                                                           
12

 Ibid., 201. 
13

 Amirus Sodiq, ―Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,‖ Equilibrium 3, no. 2 

(2015): 388. 
14

 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), 317. 
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diharapkan oleh manusia dan tidak bisa dipisahkan dengan unsur 

harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam 

memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan 

papan.
15

 

Al-Qur’an telah menyinggung tentang kesejahteraan dalam 

Surat An-Nisa’ ayat 9: 

                    

                   

―Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar.” (Q.S. An-Nisa’[4] : 9) 

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi 

dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat 

tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari 

kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan 

bertawakal kepada Allah SWT. 

Oleh sebab itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan 

dan beriman kepada Allah SWT. Maka Allah SWT telah berjanji 

akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia 

dan di akhirat yang jauh lebih baik dari apa yang telah 

dikerjakannya. Kehidupan yang baik ini dapat diartikan sebagai 

kehidupan yang aman, nyaman, damai, tentram, rizki yang lapang, 

dan terbebas dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi.
16
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 Ibid., 318. 
16

 Sodiq, ―Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,‖ 2015, 393. 
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Berdasarkan fakta pada latar belakang maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020 periode ini 

dipilih karena Kabupaten Tulang Bawang Barat baru diresmikan 

pada tahun 2008 oleh sebab itu data yang digunakan dari tahun 

2009-2020. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, maka 

penulis memandang permasalahan peneliti yang ingin diangkat 

perlu dibatasi variabelnya, yaitu hanya berkaitan dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) dan upah minimum terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2009-

2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah 

minimum kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Tulang 

Bawang Barat tahun 2009-2020? 

2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah 

minimum kabupaten/kota secara simultan berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten 

Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020? 

3. Bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota  secara parsial  

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat  pada kabupaten 

Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat  pada kabupaten 

Tulang Bawang Barat tahun 2009-2020 

3. Untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

dan juga masyarakat terkait dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), upah minimum kabupaten/kota dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

sehingga dapat dijadikan sebuah acuan dalam mengambil 

keputusan serta dapat memberikan gambaran kepada 

masyarakat bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah 

ilmu pengetahuan serta wawasan dan dapat memberikan 

sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan 

ekonomi, khususnya tentang pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Devani Ariestha Sari, dalam penelitiannya tentang ―Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di 

Kota Bandar Lampung‖ menggunakan beberapa variabel yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (X1), 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2), Jumlah Penduduk 

Miskin (X3) dan Upah Minimum (X4) Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung (Y). Dan menggunakan alat 

Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa Nilai koefisien regresi PDRB Per Kapita 

adalah sebesar 10,68152 dengan probabilitas sebesar 0,0008 yang 

lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung. Nilai 

koefisien regresi jumlah penduduk miskin sebesar -2,022665 

dengan probabilitas sebesar 0,0203 yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar 

Lampung.
17

 

 I Made Parwata, I Wayan Swendra, Fridayana Yudiaatmaja, 

―Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan‖, 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal, adalah suatu 

penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau 

menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengaruh dari suatu 

variabel terhadap variabel lain. Penelitian mengenai pengaruh dari 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) secara negatif berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Penelitian mengenai 

pengaruh dari variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap 

tingkat kemiskinan menunjukan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. 

                                                           
17

 Devani Ariestha Sari, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandarlampung,‖ 2016. 
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pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng 

menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran 

terbuka.
18

 

 Sussy Susanti, ―Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, 

Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Kemiskinan di Jawa Barat” dengan Menggunakan Analisis Data 

Panel, Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa 

Barat. Dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara 

parsial PDRB mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi PDRB di suatu 

kabupaten/kota akan meningkatkan kemiskinan. Dengan 

melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam 

estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial 

Pengangguran mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi pengangguran di 

suatu kabupaten/kota akan meningkatkan kemiskinan. Dengan 

melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam 

estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial IPM 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM di suatu kabupaten/kota 

akan menurunkan kemiskinan.
19

 

 Charitin Devi, dalam penelitiannya tentang ―Pengaruh Upah 

Minimum, PDRB dan Tingkat Inflasi Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Nunukan‖ . Menggunakan variabel Upah 

Minimum (X1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) 

dan Tingkat Inflasi (X3), tingkat kesejahteraan masyarakat (Y). 

                                                           
18

 Parwata I. Made, I. Wayan Suwendra, and Fridayana Yudiaatmaja, 

―PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN 

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT 

KEMISKINAN,‖ Jurnal Manajemen Indonesia 4, no. 1 (2016). 
19
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dalam penelitiannya menunjukkan dari variabel Upah Minimum 

dan Tingkat inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan PDRB 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat.
20

 

 Dio Syahrullah, dalam Penelitiannya tentang ―Analisis 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, 

dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten 

tahun 2009-2012‖ yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh 

signifikan dan negative terhadap kemiskinan di Provinsi Banten 

dengan tingkat keyakinan 95 persen hal ini ditandai dengan nilai 

probabilitas (0,0102). Pendidikan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di provinsi Banten hal ini ditandai dengan nili 

probabilitas (0,9924). Pengangguran berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kemiskinan di provinsi banten dengan tingkat 

keyakinan 95 peren hal ini di tndai dengan nilai probabilitas 

(0,0006). Secara bersama-sama (simultan) variabel PDRB, 

Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan 

di Provinsi Banten pada periode 2009-2012.
21

 

 Berdasarkan penelitian terdahulu diatas yang membedakan 

dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh PDRB 

dan upah minimum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian pembahasan tersebut 

di tinjau dalam perspektif ekonomi islam. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam 

penelitian ini, sistematika penulisan yang akan di susun sebagai 

berikut: 

                                                           
20 Charitin Devi, ―PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT 

INFLASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN 

NUNUKAN,‖ Jurnal Ekonomika 12, no. 1 (2021). 
21

 Dio Syahrullah, ―Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten 

Tahun 2009-2012,‖ 2014. 



 
 

 
 

18 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

kajian penelitian terdahulu yang relevan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran 

yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bagian ini membahas tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode ini meliputi sifat dan jenis penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, definisi variabel yang digunakan, teknik 

pengumpulan data dan metode analisi yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian, yang berisi 

pada bab 3 tentang metode penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-

saran yang harus dilakukan dalam penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TEORI UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PDRB, 

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN  

EKONOMI ISLAM 

 

A. Konsep Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

 Kesejahteraan sendiri di artikan sebagai sebuah kondisi 

dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup atau 

kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan terhadap makanan, 

tempat tinggal, pakaian, pendidikan ataupun yang lainnya 

yang dapat menunjang kehidupannya agar dapat hidup dengan 

terbebas dari kemiskinan, kebodohan ataupun kekhawatiran 

sehingga kehidupannya dapat berjalan dengan baik, tentram 

dan damai.
22

 

 Menurut Prabawa, kesejahteraan diartikan sebagai 

kebahagiaan, kemakmuran dan kualitas hidup yang baik 

dalam masyarakat ataupun keluarga. Keadaan sejahtera dapat 

di artikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan, baik barang 

ataupun jasa yang dianggap penting dalam kehidupannya.
23

  

 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, 

kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi dimana 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu 

material,spiritual ataupun sosialnya sehingga masyarakat 

dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri 

sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

 

 

                                                           
22

 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 

2012),56. 
23

Anisa Noverita, ―ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT NELAYAN DI DESA DAHARI SELEBAR KECAMATAN 

TALAWI KABUPATEN BATUBARA‖ (PhD Thesis, UNIMED, 2016), 57. 
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2. Teori Kesejahteraan Masyarakat 

 Grand theory  kesejahteraan yaitu Welfare State menurut 

Bentham, mempromosikan gagasan bahwa pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk the greatest happiness 

(welfare) of the greatest number of their citizens. Pemerintah 

menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai 

kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.
24

 

 Teori Otto van Bismarck ,menyatakan bahwa negara 

bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum 

setiap warga negaranya.
25

 

 Teori Spicker, yang menyatakan bahwa model ideal 

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberi peran yang 

lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan 

sosial secara universal dan komprehensif kepada warga 

negaranya.
26

 

 Kesejahteraan menurut United Nations Development 

Program (UNDP) Kesejahteraan didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, 

antara lain dengan memasukkan penilaian ―adanya partisipasi 

dalam pengambilan keputusan publik‖.
27

 

 Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi 

menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah 

institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (National 

Association of Social Workers) sebuah organisasi pekerjaan 

                                                           
24

 Oman Sukmana, ―Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare 

State),‖ Jurnal Sospol 2, no. 1 (2016): 103. 
25

 Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, and Amran T. Naukoko, 

―Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018),‖ Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi 19, no. 04 (2019): 207. 
26

 Ibid,207. 
27

 Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,‖ Jurnal El-Riyasah 11, no. 1 

(2020): 68. 
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sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare sebagai 

sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, 

keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk 

menemukan kebutuhakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup 

mereka. Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan 

sosial akan mengkerucut pada dua poin utama, yaitu apa yang 

didapatkan individu dari masyarakatnya, dan seberapa jauh 

kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.
28

 

 Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare 

state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan 

dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu 

untuk swastanisasi, model institusional/ universalist welfare 

state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan 

publik yang maksimal dan komprehensif, dan social 

insurance walfare yang berupaya menempatkan social 

welfare (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan 

sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas 

kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial 

dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan 

integrasi fungsi pemerintah  dunia usaha buruh.
29

  

 Dalam pandangan Islam, ―sejahtera‟ bukan berarti ―yang 

kaya‟ namun ―yang ideal‟ yaitu keadaan dimana terjadi 

keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang 

diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang 

diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua 

kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan 

personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk 

kenegaraan. Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai 

kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan Maqashid. 

                                                           
28
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Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi 

kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas 

individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau 

daruriyyat,
 
kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau 

tahsiniyyat.  Sehingga tujuan utama syariah adalah 

mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada 

pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), 

jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), 

keturunan (hifzunnasl). Kata ―melindungi‖ mengandung arti 

perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut 

secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat 

kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia 

meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
30

 

 

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

 Pada umumnya kesejahteraan dapat diukur dengan 

melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:
31

 

a. Melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 

rumah, bahan pangan dan sebagainya. 

b. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan 

tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. 

c. Melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

d. Melihat Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, 

etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

kesejahteraan sosial diukur dari beberapa aspek atau indikator 

sebagai berikut:
32
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a. Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan 

penduduk dan kepadatan penduduk. 

b. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka 

kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka 

kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status 

kesehatan ibu dan balita. 

c. Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, 

tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan. 

d. Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan 

pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerja 

anak dibawah umur. 

e. Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan 

pengeluaran rumah tangga. 

f. Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah 

tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan. 

g. Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi rendahnya 

kemiskinan. 

h. Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, penambahan 

kredit usaha untuk melihat minat masyarakat, hiburan dan 

kegiatan sosial budaya, tindak kesehatan serta akses 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Namun disisi lain untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat United Nations 

Development Programme  (UNDP) telah mengeluarkan suatu 

indikator yaitu yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan 

dan kesejahteraan suatu negara. IPM mengukur tingkat 

kesejahteraan suatu wilayah atau negara berdasarkan tiga 

dimensi, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life 

expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan 

rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan 
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kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator 

angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka 

melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah 

mengukur pendidikan dan yang terakhir indikator daya beli 

mengukur standar hidup. Dari ketiga indikator tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lainnya, selain itu pula ketiga 

indikator tersebut dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor lain 

seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh 

pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan 

infrastruktur. Jika ketiga faktor tersebut diperbaiki maka IPM 

akan meningkat, dengan meningkatnya nilai IPM maka 

menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu 

negara.
33

 

 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Indikator 

Kesejahteraan Masyarakat 

 Indikator kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari 

pembangunan suatu masyarakat yang hanya menggunakan 

pendapatan perkapita tidaklah akurat. Pendapatan perkapita 

tidak fokus terhadap pembangunan manusia melainkan 

pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator dekomposit 

yang digunakan sebagai pengukur kesejahteraan yang 

dibangun oleh United Nation Development Program (UNDP) 

berlandaskan gagasan Haq. IPM dikembangkan oleh Amartya 

Sen dalam bukunya Development as Freedom. Kebebasan 

yang dimaksud oleh Sen adalah masyarakat dapat merasa 

sejahtera sebagai hasil dari pembangunan yang tercapai. 

Indeks ini lebih mengedepankan hal-hal yang lebih sensitif 

dan mendetail sehingga dianggap lebih efektif dan berguna 

daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini 

digunakan. Empat elemen utama dalam pembangunan 
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manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan 

(equity), keberlanjutan (sustainability), dan pemberdayaan 

(empowerment).
34

 

 IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung 

berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat 

komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang 

kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah 

mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang 

mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
35

  

 Komponen IPM yaitu usia hidup diukur dengan angka 

harapan hidup yang dihitung menggunakan metode tidak 

langsung (Metode Brass, Varian Trussel) berdasarkan 

variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang 

masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka 

melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung 

berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi 

tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi 

sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-

rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata 

lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf 

diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, 

sedangkan indikator rata- rata lama sekolah dihitung dengan 

menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat atau 

kelas yang sedang atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak 

diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah 
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disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator 

PDB atau PDRB perkapita riil yang telah disesuaikan  sebagai 

ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain 

yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.
36

 

5. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat 

 Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:
37

 

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti 

tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, 

perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial 

yang harmonis dengan lingkungannya. 

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya 

dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan 

menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan 

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, 

Scheneiderman mengemukakan tiga tujuan utama dari 

sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu 

tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, 

yaitu: 

1) Pemeliharaan Sistem  

 Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau 

kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial 

serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam 

masyarakat, termaksud hal-hal yang bertalian dengan 

defenisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi 

kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, 

kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem 

kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam 

itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi 

terhadap norma-norma yang dapat diterima, 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk 
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mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan 

yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian 

informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti 

penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, 

kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. 

2) Pengawasan Sistem  

 Melakukan pengawasan secara efektif terhadap 

perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari 

nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan 

sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi 

fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, 

sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau 

fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat 

yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. 

3) Perubahan Sistem  

 Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya 

suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota 

masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem 

kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk 

menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi 

sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber 

secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan 

struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula. 

 

6. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat 

 Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk 

menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang 

diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, 

menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial 

yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat 

tersebut antara lain:
38

 

a. Fungsi Pencegahan (Preventive)  

 Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk 

memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya 

terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam 

masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada 

kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan polapola 

baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial 

baru. 

b. Fungsi Penyembuhan (Curative)  

 Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan 

kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan 

sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat 

berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. 

c. Fungsi Pengembangan (Development)  

 Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk 

memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung 

dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan 

dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. 

d. Fungsi Penunjang (Supportive)  

 Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk 

membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial yang lain. 

 

B. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 
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masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat 

dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka 

panjang. Untuk meningkatkan pembangunan maka harus 

didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan 

secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya 

digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan 

pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan oleh 

kenaikan PDRB.
39

 

 Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di 

dalam perekonomian daerah. Faktor Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau 

sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB 

dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja 

dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah 

nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit 

ekonomi disuatu wilayah akan meningkat.
40

 

 Menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, pertumbuhan 

penduduk, tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang 

dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan teori ini 

didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi 

klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat 

pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor 

produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus 

berkembang dan semua itu bergantung pada pertambahan 
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penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga 

kerja.
41

  

 Salah satu indikator yang dianggap penting untuk 

mengetahui kondisi perekonomian daerah adalah Produk 

Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai 

tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi dalam daerah tertentu. PDRB atas dasar harga 

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang 

berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.
42

 

 PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah 

mengelola sumber daya alam yang dimiliknya. Oleh karena 

itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah 

sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan 

faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi 

antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing- 

masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan 

yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan 

mentah maupun hasil akhirnya.  

 

2. Metode Perhitungan PDRB  

 Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya 

dijelaskan sebagai berikut:
43
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a. Menurut Pendekatan Produksi  

 Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) adalah 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut 

dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau 

lapangan usaha yaitu :  

1) Pertanian,  

2) Pertambangan dan Penggalian,  

3) Industri Pengolahan,  

4) Listrik, Gas dan Air Bersih,  

5) Bangunan,  

6) Perdagangan, Hotel dan Restoran,  

7) Pengangkutan dan Komunikasi,  

8) Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 

9) Jasa-jasa. 

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran  

 Produk regional domestik bruto adalah penjumlahan 

semua komponen permintaan akhir, yaitu:  

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga 

swasta yang tidak mencari untung  

2) Konsumsi pemerintah  

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto  

4) Perubahan stok  

5) Ekspor netto  

c. Menurut Pendekatan Pendapatan  

 Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai 

sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada 

peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 
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pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung 

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi 

sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. 

Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga 

berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan 

jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh 

penduduk dalam periode tertentu.
44

  

 Produk regional domestik bruto merupakan jumlah 

balas jasa diterima oleh faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga 

modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum 

dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

 

3. Hubungan Antara Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

 Menurut Midgley, Pembangunan ekonomi ataupun 

pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya 

pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi 

maka terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan 

pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Selain itu, 

pembangunan ekonomi bertujuan mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan 

pendapatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan 

kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 

(PDRB Perkapita). PDRB perkapita disuatu daerah 

menggambarkan rata-rata dari kemampuan pendapatan yang 

di peroleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok 
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pada masyarakat merupakan indikasi kesejahteraan yang 

berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah.
45

 

 

C. Konsep Upah Minimum Kabupaten/Kota 

1. Pengertian Upah Minimum 

 Menurut Kusnaini, upah minimum adalah sebuah 

kontrofersi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut 

mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat 

pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang 

bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk 

hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam 

pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang 

low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas 

tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran 

seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.
46

 

 Menurut Simanjuntak, Kebijakan upah minimum 

merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan 

di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua 

sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi 

pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima 

tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk 

mempertahankan produktivitas pekerja.
47
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2. Teori Upah Minimum 

a. Teori Malhtus 

 Salah seorang tokoh mazhab klasik ini meninjau upah 

dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah 

penduduk merupakan faktor strategis yang di pakai untuk 

menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah 

yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan 

dan penawaran. Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak 

dari sisi penawaran (supply side economies) yang akhir-

akhir ini menjadi popular lagi. Tingkat upah sebagai harga 

penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh 

penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa 

sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk, 

usia kerja yang sudah barang tentu bersumber dari 

penduduk. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga 

kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. 

Sebaliknya pun secara simetris tingkat upah akan menaik 

bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga 

kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi lain 

usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya 

dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari 

semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur 

sehingga ada kecendrungan untuk tidak ragu-ragu untuk 

mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha 

untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan 

berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan 

mendorong orang untuk berhemat. Orang tidak mampu 

mempunyai keluarga besar dan memilih sedikit jumlah 

anak, berkurangnya jumlah penduduk akan mengangkat 

tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, 

dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai 
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dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu 

kembali ke tingkat semula.
48

 

 

b. Teori John Stuart Mills 

 Mills adalah seorang tokoh mazhab klasik yang 

pendapatannya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah 

juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun 

dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam 

masyarakat tersedia dana upah (wage funds) untuk 

pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian 

dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. 

Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana 

tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat 

berubah jauh dari alokasi tersebut. Dari dua tokoh klasik 

ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat 

upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. 

Seberapa tingkat yang rendah tersebut, yaitu tingkat yang 

dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan 

mempunyai implikasi mengacu pada apa yang ada atau 

yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang 

rendah. Masa dimana pendapatan ini berkembang secara 

kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri 

yang menyerap tenaga kerja secara missal dengan upah 

rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan 

mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu 

menghargainya pemimpin usaha terhadap peranan tenaga 

kerja.
49

 

 

3. Dasar Hukum Upah Minimum 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP No.78 Tahun 

2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

                                                           
48

 Br Arfida, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2007), 150. 
49

 Ibid., 151. 



 
 

 
 

36 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan.
50

 

 Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam 

pasal 41-50 PP no.78 Tahun 2015. Upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:
51

 

a. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring 

pengaman. 

b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: 

1) Upah tanpa tunjangan. 

2) Upah pokok termasuk tunjangan tetap.  

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan 

setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang 

untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) 

bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian 

kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur 

dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar 

upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 41.
52

 

Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur 

pemerintah yang ide awalnya merupakan jarring pengaman 
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agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan 

kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati 

terjangkau. Namun kenyataannya upah minimum masih jauh 

dari kebutuhan dasar pekerja sehingga belum berhasil 

menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan. 

 

4. Hubungan Antara Upah Minimum Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat 

 Menurut Bentham, menyatakan bahwa pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk the greatest happiness ( 

welfare) of the greatest number of their citizens. Pemerintah 

menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai 

kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu 

kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja 

memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi 

maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan 

hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak, semakin 

besar upah minimum yang ditetapakan oleh pemerintah maka 

diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
53

 

 

D. Konsep Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu 

pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama 

seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam 

sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan 

dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan 

ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku 
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manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. 

Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena 

menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak 

universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang 

terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory 

judgement) benar atau salah tetap harus diterima.
54

 

 Menurut Chapra Ekonomi Islam adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau 

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan 

tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
55

 

 Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi 

Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi 

orang Islam representatif dalam masyarakat muslim 

moderen.
56

 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami. 

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

 Berikut ini prinsip-prinsip Ekonomi Islam:  

a. Tauhid  

 Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan 

tauhid, manusia menyaksikan bahwa ―Tiada sesuatupun 
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yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik 

langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah‖ karena 

Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan 

sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan 

seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah 

pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk 

memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi 

mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak 

diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan 

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-

Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 

hubungannya dengan alam dan sumber daya serta 

manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka 

hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia 

akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, 

termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
57

 

 

b. ‘Adl  

 Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu 

sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan 

perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia 

sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum 

Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala 

sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, 

supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adail 

dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan 

manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil 

sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi 

ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak 

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal 

itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa 

keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan 
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yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

manusia. Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil 

yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya 

karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam 

berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk 

menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk 

meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan ―nafas‖ 

dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena 

itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi 

juga pada mereka yang membutuhkan.
58

 

 

c. Nubuwwah  

 Karena sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia 

tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat 

bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul 

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia 

tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, 

dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-

muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah 

untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani 

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. 

Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada 

umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada 

khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), Amanah ( tanggung 

jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), Fathonah 

(kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan Tabligh 

(komunikasi keterbukaan dan pemasaran).
59
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d. Khilafah  

 Dalam Al-Qur’an Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: 

―Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya‖. Ini 

berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, 

kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala 

Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif 

manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi 

utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi 

antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar 

kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau 

dikurangi. 

 Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang 

kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran 

utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar 

berjalan sesuai dengan syari’ah, dan untuk memastikan 

tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. 

Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan 

syari’ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini 

dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, 

kehormatan, dan kekayaan manusia. 
60

 

 

e. Ma’ad  

 Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai 

kebangkitan tetapi secara harfiah ma’ad berarti kembali 

dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup 

manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut 

hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang 

Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan 

sebagai dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah 
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wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas 

(beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik 

daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya 

untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan 

dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah 

seberapa.  

 Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga 

diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan 

berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis 

kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban 

ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif 

masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal 

inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang 

dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di 

pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan 

saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian 

rupa, sehingga tercipta keseimbangan.
61

 

 

3. Kesejahteraan Masyarakat, PDRB dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi 

setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang 

tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan 

keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun 

kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk 

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan 

bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja 

demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka 

akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi 
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keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya 

yang menghadangnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya 

atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, 

sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam 

bukunya Muqaddimah bahwa ―manusia adalah makhluk 

sosial‖, manusia akan membutuhkan orang lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang 

membutuhkan mitra dagang untuk menjual 

barangbarangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk 

menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi 

barang yang bisa dikonsumsi.
62

 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan 

untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada 

kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam 

sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu 

kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain 

Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan 

umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi 

dan spiritual. Chapra menggambarkan secara jelas 

bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan 

kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu 

bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang 

tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama 

ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), 

serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-

thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam 

pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara 

mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam 

ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.
63
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Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang 

telah ditetapkan oleh Allaj Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, 

maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat 

manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga 

merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus 

melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, 

Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang 

sedang membutuhkan. 
64

 

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa 

kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan 

mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai 

beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah 

satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang 

bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali 

dikenal dengan istilah (Al-mashlahah) yang diharapkan 

oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, 

karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam 

memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan 

papan.
65

 

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi 

hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana 

yang tersebut dalam Surat Huud ayat 6: 

                      

                     

                                                           
64

 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), 317. 
65

 Ibid., 318. 

 



 
 

 
 

45 

―Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di 

bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia 

mengetahui tempat kediamannya dan tempat 

penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang 

nyata (Lauh Mahfuzh).‖(Q.S. Huud [11]:6) 

 

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa 

usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam 

Surat Ar Ra’d ayat 11: 

                  

                     

                         

           

 “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. 

Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra’d 

[3]:11) 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) banyak ahli yang 

memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi 

bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja lebih dari itu, 

pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh 

dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan 

keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan 

ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan 

untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan 

spiritual manusia.  

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya 

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif 

islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, 

dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu 

persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber 

kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu 

sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh allah 

SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan 

untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.  

Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi 

telah digambarkan dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 

sebagai berikut: 
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“Maka aku katakan kepada mereka: memohonlah ampun 

kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan 

anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun 

dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-

sungai”.(Q.S Nuh [71] : 10-12). 

Tafsir ayat diatas adalah, Itu semua telah kulakukan 

maka aku pun berkata kepada mereka, 'mohonlah 

ampunan kepada tuhanmu atas segala dosa terutama dosa 

syirik. Sungguh, dia maha pengampun bagi siapa saja 

yang tulus memohon ampunan-Nya. "kalau kamu benar-

benar memohon ampunan-Nya niscaya dia akan 

menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan 

dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan 

mengadakan pula kebun-kebun untukmu yang dapat kamu 

nikmati keindahan dan buahnya dan mengadakan sungai-

sungai untukmu guna mengairi kebun dan memberi 

minum ternakmu.  

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus-menerus 

dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam islam, 

kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber 

daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, 
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sehingga dengan begitu mampu memperbaiki keadaan 

seseorang yang buruk menjadi lebih baik. 

 

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Berdasarkan pandangan umat islam upah adalah hak 

dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang 

memperkerjakan untuk membayarnya. Dalam Islam upah 

disebut juga dengan ujrah yang dihasilkan dari akad 

Ijarah. Menurut ulama‟ Hanafiyah Ijarah adalah transaksi 

terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang 

dibolehkan. Jadi upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi 

atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam al-

Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam 

sebuah ayat: 

                 

                  

      

“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.”(QS. At- Taubah, (9): 105)  

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep 

Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia dan 

upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut diatas 

mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima 
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seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi 

di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. 

Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia 

haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di 

akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima 

oleh seorang muslim dari Tuhan-nya. Sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji 

ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. 

Dengan demikian upah tidak bergantung pada faktor 

penawaran dan permintaan tenaga kerja seperti yang ada 

pada sistem ekonomi modern. 
66

 

Teori afzarul rahman, bahwa sebuah negara sebagai 

wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan 

pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. 

Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan 

agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang 

cukup untuk mempertahankan sesuatu tingkat kehidupan 

yang wajar dan tidak akan pernah membolehkan 

pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum 

agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
67

 

 

E. Kerangka Berfikir 

 Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang 

berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga Negara 

yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak 

karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. 

Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan 
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pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani 

kehidupan secara layak dan bermartabat.
68

  

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu 

cara untuk mengukur taraf kualitas dari hasil pembangunan 

ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, kemudian perlu 

ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi menunjukkan 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Kualitas hidup tercermin 

dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat 

yang dilihat dari tingkat pendapatan.
69

  Angka IPM Kabupaten 

Tulang Bawang Barat salah satu kabupaten dengan IPM terendah 

itu menandakan bahwa kualitas masyarakatnya juga masih kurang 

baik. 

 Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi 

daerah dan disentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan 

bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar 

pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian 

otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah 

dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan 

manusia. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan 

masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per 

kapita berdasarkan harga berlaku, yaitu jumlah nilai tambah bruto 

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah.
70
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 Selain itu, upah minimum digunakan sebagai indikator karena 

setiap peningkatan upah minimum yang dilakukan pemerintah 

diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat hal ini 

dikarenakan kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga 

kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi 

maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya 

sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak. 

 Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan 

antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen 

(terikat) dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

ambar 2.1 

Bagan Kerangka Berfikir 
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F. Hipotesis 

1. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat 

 Pembangunan ekonomi bertujuan mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan 

pendapatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan 

kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 

(PDRB Perkapita).PDRB perkapita disuatu daerah 

menggambarkan rata-rata dari kemampuan pendapatan yang 

di peroleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok 

pada masyarakat merupakan indikasi kesejahteraan yang 

berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah. 

 Menurut Sadono Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

tanpa melihat apakah kenaikan tersebut besar atau kecil. 

Namun pembangunan ekonomi tidak semata-semata diukur 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara 

keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana 

distribusi pendapatan secara merata kelapisan masyarakat, 

serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga 

dengan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) suatu daerah akan berdampak pada kualitas konsumsi 

rumah tangga miskin yang merubah pola makanan pokoknya 

kebarang yang paling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu ―Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat 

di Kota Bandar Lampung‖ menggunakan beberapa variabel 

yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

(X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2), Jumlah 

Penduduk Miskin (X3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung (Y).  Hasil pengujian menunjukkan 



 
 

 
 

53 

bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 Dari penjelasan teori dan pengaruh PDRB terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat maka dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho1 : PDRB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

Ha1 : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

 

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

 Upah minimum adalah upah paling rendah yang 

diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para 

pekerjanya. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika 

tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat 

ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan 

bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak, 

semakin besar upah minimum yang ditetapakan oleh 

pemerintah maka diharapkan akan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Bentham yang 

menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk the greatest happiness ( welfare) of the greatest number 

of their citizens. Pemerintah menjadi mekanisme untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara lain 

melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu ―Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota 

Bandar Lampung‖ hasil pengujian menujukkan bahwa upah 

minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 
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 Dari penjelasan teori dan pengaruh upah minimum 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maka dapat 

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho2 : Upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Ha2 : Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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