
PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA 

PENYANDANG DISABILITAS  

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 

UMKM STEAM MOTOR DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Gerkatin Steam Motor di Jl. Panglima 

Polim No. 1 Segala Mider Kota Bandar Lampung) 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Untuk Mengajukan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 
 
 

 
 

 

Oleh: 
 

TRICIA DELLA MENTARI 

NPM : 1851010035 

Jurusan : Ekonomi Syariah 
 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN 

INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 
 



ii 
 

ABSTRAK 

 

 

Permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya bagi 

para penyandang disabilitas masil belum dapat terselesaikan, hal ini 

dikarenakan stigma yang masih melekat bahwa para penyandang 

disabilitas tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan dikarenakan 

kekurangan yang mereka miliki. Namun, usaha steam motor gerkatin 

mau menyerap penyandang disabilitas sebagai tenaga kerjanya, 

semakin lama usaha ini semakin meningkat dalam pendapatnyannya 

bahkan dimasa pandemic pun usaha ini tidak mengalami penyusutan 

dalam hal pendapatan.  

Rumusan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM jasa steam motor Gerkatin dan bagaimana tinjauan 

dalam Islam tentang penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas 

terhadap peningkatan pendapatan UMKM jasa steam motor Gerkatin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM steam motor Gerkatin Kota Bandar Lampung, dan 

untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas 

terhadap peningkatan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 

regresi linier sederhana. Adapun populasi dan sampel pada Penelitian 

ini berjumlah 10 responden dengan menggunakan Teknik sampling 

jenuh. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara 

dan dokumentasi 

Hasil Penelitian lain menunjukkan bahwa setiap penambahan 

sebesar 1% maka nilai peningkatan pendapatan UMKM akan 

meningkat sebesar 1.022 sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan 

tenaga kerja penyandang disabilitas (X) berkontribusi positif dan 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penyerapan 

tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM steam motor Gerkatin Kota Bandar Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam keseluruhan telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi 

Islam. hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada keseluruh karyawan 

steam motor Gerkatin yang memilih skor 4 dan 5 dengan indikator yang 

telah ditentukan. 

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Peningkatan, Pendapatan, UMKM 
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ABSTRACT 

 

Problems in the field of employment, especially for people with 

disabilities, still cannot be resolved, this is due to the stigma that is still 

attached that people with disabilities are unable to do a job due to the 

shortcomings they have. However, the Gerkatin steam motor business 

wants to absorb people with disabilities as its workforce, the longer this 

business is increasing in opinion, even during the pandemic this 

business has not experienced a decline in income. 

The formulation in this study is how the absorption of workers 

with disabilities affects the income of MSMEs in Gerkatin's steam motor 

service and how is the view in Islam about the absorption of workers 

with disabilities on the increase in the income of MSMEs of Gerkatin's 

steam motor services. This study aims to determine how the absorption 

of workers with disabilities affects the income of the Gerkatin steam 

motor SMEs in Bandar Lampung City, and to determine the absorption 

of workers with disabilities on increasing income in an Islamic 

economic perspective. This study uses a quantitative approach with 

simple linear regression analysis. The population and sample in this 

study amounted to 10 respondents using saturated sampling technique. 

Data collection techniques using questionnaires, interviews and 

documentation 

The results of other studies show that for every 1% addition, 

the value of the increase in MSME income will increase by 1,022 so it 

can be said that the absorption of workers with disabilities (X) 

contributes positively and significantly to the increase in MSME 

income. The absorption of workers with disabilities in increasing the 

income of the steam motor MSME Gerkatin Bandar Lampung City in 

the overall Islamic economic perspective has been in accordance with 

Islamic economic values. this is supported by the results of a 

questionnaire on all Gerkatin steam motor employees who chose a 

score of 4 and 5 with predetermined indicators. 

 

Keywords: Labor, Increase, Income, MSME 
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MOTTO 

 

 

 

تَ  ٱّلَلهَ َوَخلَقََ َوَٰ ضََ ٱلَسَمَٰ َرأ َ  َوٱْلأ َزىََٰ ب ٱلأَحق  َ كهلَ  َول تهجأ َوههمَأ َكَسبَتَأ ب َمَا نَفأس    

ونََ َلَ لَمه يهظأ  

 

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.َ 

(Q.S Al-Jaatsiyah 45:22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal agar dapat di pahami dengan baik 

dan jelas agar dapat menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami serta untuk mendapat gambaran yang jelas dari judul 

skripsi Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Steam Motor dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Gerkatin Steam 

Motor di Jl. Panglima Polim No. 1 Segala Mider Kota Bandar 

Lampung) maka penulis menjelaskan beberapa gagasan tentang 

penegasan makna yang terdapat pada skripsi ini. Berikut uraian dari 

istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

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

perbuatan seseorang.1 

2. Penyerapan Tenaga Kerja merupakan suatu penduduk yang 

terserap sebagai tenaga kerja yang akan digunakan oleh suatu 

sektor atau unit usaha tertentu.2 

3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam 

jangka waktu lamadi mana ketika berhadapan dengan berbagai 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh da 

 
1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI, KBBI daring, 

(2018), https://kbbi.kemendikbud.go.id/, (diakses pada 02 Desember 2021 pukul 

20.47). 
2 Ghina ulfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, Ronia Eka Wulandari Siregar, 

“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor 

Industri Pengolahan”, Islamic Economic Journal, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 4. 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/


2 
 

 
 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak.3 

4. Pendapatan merupakan hasil yang diterima oleh seseorang 

atau perusahaan yang berbentuk upah, gaji, nunga dan sewa, 

Bersama-sama dengan tunjangan diluar upah yang ditentukan 

seperti tunjangan pensiunan, tunjangan pengangguran dan 

sebagainya.4 

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha 

produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun 

badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha 

mikro.5 

6. Perspektif adalah cara seseorang dalam menilai sesuatu yang 

bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.6 

7. Ekonomi Islam adalah segala aktifitas ekonomi yang 

didasarkan kepada al-Qur’an dan Sunnah.7 

B. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di Indonesia bidang ketenagakerjaan menjadi salah 

satu permasalahan yang sampai sekarang masih belum dapat 

diselesaikan. Permasalahan dalam bidang ini akan muncul apabila 

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada lapangan 

kerja yang ada di setiap sektor usaha dengan kata lain lapangan 

kerja yang tidak dapat menampung atau memperkerjakan tenaga 

 
3 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, (Jakarta, 2016). 
4 Puji Yuniarti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang di Pasar Tradisional Cinere Depok”, Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol. 

3, No. 1, (Maret 2019), h. 166. 
5 Hadion Wijoyo, dkk, Digitalisasi UMKM, (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 

2020), h. 137. 
6 Mardia, dkk, Kewirausahaan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 76. 
7 Ah. Shibghatullah Mujaddidi, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Pamekasan, 

Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), h. 15. 
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kerja yang ada, dengan begitu hal ini akan menyebabkan tingginya 

tingkat pengangguran dan juga angka kemiskinan.8  

Penduduk yang akan terserap dalam angkatan kerja yaitu 

termasuk didalamnya penduduk non-disabilitas dan disabiltas yang 

biasa disebut dengan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus. 

Bagi semua orang yang mampu diwajibkan untuk mereka bekerja 

tak terkecuali penyandang disabilitas.  

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas 

dalam strata sosial. Mereka merupakan suatu penduduk yang 

selama ini sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek 

kehidupan bersosial di kalangan masayarakat luas. Pada umumnya 

penyandang disabilitas ini memiliki kedudukan, hak dan kewajiban 

yang sama hal nya seperti masyarakat lainnya. Penduduk dengan 

penyandang disabilitas ini juga berhak memiliki pekerjaan yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan yang dimilikinya.9 

Mengingat betapa pentingnya bekerja dalam kehidupan, 

maka Islam mewajibkan setiap manusia bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam Islam bekerja 

merupakan sebagian wujud keimanan kepada Allah, hal ini terdapat 

dala surat At-Taubah ayat 105 : 

َدُّْونَِ ا ٰلِ ٰعل مِ  اْلَغْيبِ  َوالشََّهاَدةِ   َوَسُتر
ن رْوَنِ  ِر َعَمَلكرمِْ َورَِسرْولرِه َواْلمرْؤم  ترمِْ تَ ْعَملرْوَنِ  َوقرلِ  اْعَملرْوا َفَسََيَِى اللّٰ َا كرن ْ  فَ ي رنَ بّ ئركرمِْ ِب 

“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 :105). 

 
8 Fivien Muslihatinningsih, dan Karlina Kusumasari, “Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada Sektor Industri Pengolahan”, Jurnal Ekonomi Ekuilibrium, Vol. 3, No. 2, (Agustus 

2019), h. 47. 
9 Geminastiti Purinami, dkk, “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, Jurnal 

Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3, (Desember 2018), h. 234. 
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Dengan segala keterbatasan fisik yang ditakdirkan dan ia 

sandang, seorang disabilitas tetap akan dituntut untuk bekerja demi 

kelangsungan hidupnya sendiri dan keluarganya Namun, mereka 

sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak disebabkan adanya stigma yang masih melekat bahwa para 

penyandang disabilitas pasti tidak mampu karena kekurangan yang 

mereka miliki, bahkan sebelum mencoba. Melihat hal ini, 

pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa ”untuk 

mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang 

disabilitas menuju hidup yang sejahtera mandiri dan tanpa ada 

sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, maka diperlukan 

peraturan khusus ini bertujuan untuk dapat mengatasi masalah 

pengangguran yang terutama banyak dialami oleh pekerja 

penyandang disabilitas”.10 

Upaya pemerintah dalam menciptkan Undang-Undang 

tersebut yaitu untuk lebih memberdayakan kaum disabilitas dan 

juga memberikan mereka kesempatan bekerja sesuai dengan bidang 

atau ahli yang mereka miliki. Selain itu juga pemerintah 

mengharuskan setiap instansi/perusahaan pemerintahan ataupun 

swasta menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas yang dimana 

perusahaan pemerintahan mewajibkan menyediakan kuota 

pekerjaan sebesar 2% dan perusahaan swasta diharuskan untuk 

menyediakan kuota pekerjaan sebesar 1% untuk para pekerja 

penyandang disabilitas. 

Adapun jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas 

sebesar 4.508 orang dari total tenaga kerja penyandang disabilitas 

yang sudah bekerja, yaitu 538.518 orang. Dari hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa tingkat pekerjaan yang dilakukan para penyandang 

disabilitas masih tergolong rendah, dikarenakan semakin 

banyaknya jumlah penyandang disabilitas ini harus diimbangi 

dengan memperluas lapangan pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

 
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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perusahaan ataupun UMKM yang mau dan mampu menyerap 

mereka sebagai pekerja.11  

Berdasarkan peraturan daerah Lampung tentang kuota 

tenaga kerja bagi kaum disabilitas belum tersedia, sehingga hal ini 

menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak 

perusahaan yang tidak menerima pekerja penyandang disabilitas 

dikarenakan masih melekatnya stigma bahwa para penyandang 

disabilitas ini tidak mampu untuk bekerja. Bahkan ketika mereka 

dipekerjakan pun tidak luput dari diskirminasi di tempat kerja dan 

juga upah gaji yang diberikan lebih rendah daripada tenaga kerja 

non disabilitas lainnya. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk 

mendapatkan formasi jabatan. Melihat kondisi tersebut membuat 

masyarakat penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung mau 

tidak mau harus bisa berwirausaha agar hidup lebih mandiri, 

dengan beberapa usaha yang mereka lakukan seperti berjualan 

makanan, menjahit, membuka bengkel, dan membuka steam 

motor.12 

Jumlah UMKM yang terdapat di Bandar Lampung terbagi 

ke dalam 3 kelompok usaha yaitu dagang, jasa, dan industri. 

Melihat kurangnya lapangan pekerjaan bagi para penyandang 

disabilitas, salah satu UMKM di bandar lampung yaitu steam motor 

Gerkatin yang berlokasi di Jl. Panglima Polim No. 1 Segala Mider 

Kota Bandar Lampung menyediakan sarana pekerjaan bagi para 

penyandang tuna rungu. Steam motor ini merupakan suatu usaha 

yang bergerak dalam bidang jasa. Steam motor Gerkatin yang 

bekerja sama dengan komunitas Gerakan kesejahteraan Tuna 

Rungu Indonesia (Gerkatin) Bandar Lampung menyediakan sarana 

pekerjaan bagi para penyandang disabilitas yang mampu bersaing 

 
11 Geminastiti Purinami, dkk, “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, 

Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3, (Desember 2018), h. 234-235. 
12 Dwijowati Asih Saputri, Marlina Kamelia, dan Nurhaida Widiani, 

Pendampingan Komunitas Tunarungu dalam Fortifikasi Kalsium Cangkang Telur pada 

Berbagai Pengamanan”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 1, (Maret 

2020), h. 9. 
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dengan UMKM jasa steam motor lainnya selama 6 tahun 

belakangan ini.  

Pada saat Covid-19 sudah merajalela awal tahun 2020, 

wabah ini terjadi bukan hanya menyerang sektor kesehatan tetapi 

juga telah menyerang beberapa sektor salah satunya yaitu dalam 

sektor perekonomian. Terdapat banyak UMKM yang mengalami 

kerugian ataupun pendapatan menurun secara drastis, tetapi usaha 

steam motor Gerkatin mampu bertahan dan tetap berjalan dengan 

baik.  

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai suatu penghasilan 

yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan juga pekerjaan. 

Pendapatan Steam motor Gerkatin selama 3 tahun terakhir selalu 

mengalami peningkatan, di masa Pandemi Covid-19 yang dimana 

kebanyakan UMKM mengalami penurunan pendapatan namun 

usaha Steam motor Gerkatin justru mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum terjadinya Covid-19 yang sudah merajalela 

di Indonesia. Dengan adanya peningkatan tersebut akhirnya 

pemilik usaha Steam motor Gerkatin memutuskan untuk 

meningkatan pendapatan para karyawannya di tahun 2021, namun 

dikarenakan hal tersebut pendapatan yang di terima untuk usaha 

tersebut menurun dikarenakan pemilik usaha ini meningkatkan gaji 

karyawannya, hal ini dilakukan bertujuan agar para karyawan dapat 

hidup lebih sejahtera lagi. Adapun data pendapatan yang diterima 

oleh usaha steam motor Gerkatin di Kota Bandar Lampung ini 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Grafik Pendapatan Steam Motor Gerkatin Kota Bandar 

Lampung Tahun 2019/2021 

Sumber : Dari Koordinator Usaha Steam Motor Gerkatin Kota 

Bandar Lampung 2022 

Dilihat dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari 

tahun 2019-2021 pendapatan steam motor gerkatin mengalami naik 

turun atau fluktuatif. 

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti di Usaha 

steam motor Gerkatin ini melihat dari para pekerja yang hampir 

keseluruhan menyandang disabilitas dan juga usaha ini mampu 

bertahan dimasa pandemi Covid-19. Selain itu, pelayanan yang 

diberikan para penyandang disabilitas ini membuat para konsumen 

merasa nyaman, dan juga pekerjaan yang dilakukan para 

penyandang disabilitas ini ternilai sangat efektif, hal ini yang 

membuat para konsumen ingin kembali menggunakan jasa steam 

motor Gerkatin sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha 

tersebut.  

Dalam artikel yang dibagikan oleh Kompas.com yang 

dimana menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

berupaya untuk mendukung tenaga kerja dan pemberi kerja 

penyandang disabilitas dengan cara memperkuat unit layanan 
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disabilitas pada bidang ketenagakerjaan yang disediakan untuk 

mereka. dengan adanya ULD ini membuktikan bahwa tenaga kerja 

penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja demi 

kesejahteraan mereka. Namun bukan hanya itu saja, dengan 

memperkerjakan karyawan disabilitas, bukan saja dapat 

meningkatkan produktivitas kerja melainkan pula meningkatkan 

daya beli individu, citra perusahaan, dan membantu perekonomian 

keluarga.13 

Berdasarkan penjelasan dari uraian yang sudah dijelaskan 

diatas saya sebagai peneliti ada ketertarikan meneliti lebih lanjut 

apakah tenaga kerja penyandang disabilitas berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan UMKM tersebut. Maka berdasarkan 

penguraian diatas penulis mengangkat judul Pengaruh 

Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Terhadap Peningkatan 

Pendapatan UMKM Steam Motor dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Gerkatin Steam Motor di Jl. Panglima Polim 

No. 1 Segala Mider Kota Bandar Lampung). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

a. Stigma yang sampai sekarang masih melekat terhadap para 

penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas tidak 

mampu bekerja karena kekurangan yang ada. 

b. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi kaum 

penyandang disabilitas. 

c. Terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan 

UMKM jasa steam motor gerkatin dalam mempekerjakan 

penyandang disabilitas. 

 
13 Dwi Nur Hayati, “Penuhi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas, Kemnaker Gelar 

Unit Layanan Disabiltas,” Kompas.com, 2020. 
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2. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini terdapat suatu 

masalah, untuk mempermudah dan untuk menghindari adanya 

penyimpangan di luar pokok masalah yang akan di bahas 

penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh penyerapan 

tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM jasa steam motor dalam perspektif islam 

pada gerkatin steam motor Jl. Panglima Polim No. 1 Segala 

mider kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana pengaruh penyerapan tenaga kerja penyandang 

disabilitas terhadap peningkatan pendapatan UMKM jasa 

steam motor Gerkatin di Jl. Panglima Polim No. 1 Segala Mider 

Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan dalam Islam tentang penyerapan tenaga 

kerja penyandang disabilitas terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM jasa steam motor Gerkatin di Jl. Panglima Polim No. 1 

Segala Mider Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh penyerapan tenaga kerja 

penyandang disabilitas terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM jasa steam motor Gerkatin. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja 

penyandang disabilitas terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM jasa steam motor Gerkatin dalam perspektif ekonomi 

islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Bagi penulis menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai 

hubungan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas serta 

memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan 

teoritis yang didapat di perkuliahan, bidang disiplin ilmu di 

dunia kerja, dan praktik dunia nyata. 

2. Bagi Mahasiswa diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada mahasiswa serta memberikan 

penjelasan dan gambaran kondisi karyawan di dalam dunia 

kerja, supaya mahasiswa bisa mempersiapkan diri menghadapi 

masa depan. 

3. Bagi perguruan tinggi penelitian ini menjadi sumber referensi 

dan sebagai bahan pembanding bagi para peneliti generasi 

muda berikutnya, serta memberikan sumbangan pemikiran 

untuk jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 No Nama Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 I Nyoman 

Sutama, 

Marisa 

Sutanty, 

Bachtiar 

Maulana 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pendapatan 

Usaha 

Pengepul Ikan 

Tahun 2016 

(Studi Kasus 

pada UD. 

Usaha Mina 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

adalah bahwa 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara variabel 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (X) terhadap 

Pendapatan Usaha 

UD.  
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Desa Labuan 

Sumbawa 

Kecamatan 

Labuan Badas) 

2 Habriyanto, 

Bambang 

Kurniawan, 

David 

Firmansyah 

(2021) 

Pengaruh 

Modal dan 

Tenaga Kerja 

terhadap 

Pendapatan 

UMKM 

Kerupuk Ikan 

SPN Kota 

Jambi 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

yaitu variabel modal 

kerja dan tenaga 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan 

UMKM Kerupuk 

IkanSPN Kota Jambi.  

3 Yuniarum 

Fatin Laili 

dan Achma 

Hendra 

Setiawan 

(2020) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

UMKM Sentra 

Batik di Kota 

Pekalongan 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan 

signifikan modal, 

tenaga kerja, 

Pendidikan dan jam 

kerja terhadap 

pendapatan UMKM 

Sentra Batik Kota 

Pekalongan.  

4 Mourina 

Anugrah 

Putri 

(2017) 

Dimensi Sosial 

Tenaga Kerja 

Penyandang 

Disabilitas 

Usaha Kecil 

Menengah 

(UKM) Tiara 

Handicraft 

Mix 

Method 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan dan 

meningkatkan 

pendapatan tenaga 

kerja penyandang 

disabilitas UKM 

Tiara Handicraft. 
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5 Pahri 

Prasojo 

(2020) 

Analisis 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kabupaten 

Malang 

Kuantitatif  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pada laki-laki 

disabilitas 

kecenderungan untuk 

bekerja lebih tinggi 

dibandingkan 

perempuan, 

sedangkan pada 

penyandang 

disabilitas yang lebih 

tua ditemui 

kecenderungan untuk 

bekerja lebih tinggi. 

6 Thursina 

Mahyuddin 

dan Elsa 

Riski 

Ananda 

(2017) 

Pengaruh 

Harga, 

Produksi dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pendapatan 

Usaha 

Pengolahan 

Gula Aren di 

Kecamatan 

Rantau 

Kabupaten 

Aceh Tamiang 

Kuantitatif Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel harga (X1), 

produksi (X2), dan 

Tenaga Kerja (X3) 

mempengaruhi 

pendapatan (Y) usaha 

pengolahan gula aren 

di Kecamatan 

Rantau. Secara 

terpisah variabel 

harga, dan tenaga 

kerja tidak 

berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan. 

Sedangkan produksi 

berpengaruh sangat 

nyata terhadap 

pendapatan usaha 

pengolahan gula aren 

di Kecamatan 

Rantau. 
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7 Roswita 

Hafni 

(2017) 

Analisis Usaha 

Mikro Kecil 

dan Menengah 

(UMKM) 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

di Indonesia 

Kualitatif Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

peran UMKM dalam 

penyerapan tenaga 

kerja sangatlah besar, 

karena diapat dilihat 

dari perkembangan 

UMKM yang terus 

menerus mengalami 

peningkatan yang 

cukup signifikan, hal 

tersebut juga akan 

mempengaruhi 

tingkat penyerapan 

tenaga kerja. 

8 Bambang 

Suyadi 

(2017) 

Peranan Sektor 

Informal 

Dalam 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

dan 

Peningkatan 

Pendapatan 

Nelayan di 

Wilayah 

Pantai Pasir 

Putih 

Situbondo 

Kuantitatif Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang signifikan dari 

faktor penyebab 

keputusan bekerja di 

sektor informal 

seperti jumlah 

tanggung jawab 

keluarga, tingkat 

Pendidikan, tingkat 

pendapatan nelayan 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja baik 

secara simultan 

maupun parsial 

9 Irsyadi 

Siradjuddin 

(2016) 

Analisis 

Serapan 

Tenaga Kerja 

dan 

Pendapatan 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

karakteristik umur 

petani produktif. 

Sedangkan 
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Petani Kelapa 

Sawit di 

Kabupaten 

Pelalawan 

karakteristik 

Pendidikan petani 

meliputi tingkat 

menengah (SMA) 

10 Aditya 

Prawira 

dan Siti 

Mutmainah 

Z (2019) 

Pengaruh 

Modal, Jam 

Kerja, dan 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Terhadap 

Pendapatan 

Pengusaha 

UMKM 

Berbasis 

Kuliner di 

Kecamatan 

Banjarmasin 

Timur 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel modal, jam 

kerja, jumlah tenaga 

kerja secara 

Bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan usaha 

umkm kuliner di 

Kecamatan 

Banjarmasin Timur. 

Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan Penelitian yang sedang dilakukan dengan 

Penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut : 

1. I Nyoman Sutama, Maris Susanty, dan Bachtiar Maulana (2018) 

“Analisis Pengaruh Peyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan 

Usaha Pengepul Ikan Tahun 2016 (Studi Kasus pada UD. Usaha 

Mina Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas)”.14  

Persamaan : Pada variabel X yaitu Pengaruh Penyerapan Tenaga 

Kerja serta variabel Y yaitu Pendapatan. 

 
14 I Nyoman Sutama, Marisa Sutanty, Bachtiar Maulana, “Analisis Pengaruh 

Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Pengepul Ikan Tahun 2016 

(Studi Kasus pada UD. Usaha Mina Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan 

Badas)”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, (April 2018), h. 32. 
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Perbedaan : Dalam Penelitian ini menambahkan Penyandang 

Disabilitas di dalam variabel X. Metode Penelitian yang digunakan 

juga adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga 

menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi Islam. Selain itu lokasi 

penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek usaha 

pengepul ikan di NTT. 

2. Habriyanto, Bambang Kurniawan, dan David Firmansyah (2021) 

“Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan UMKM 

Kerupuk Ikan SPN Kota Jambi”. 15  

Persamaan : Pada variabel Y yaitu  pendapatan UMKM. Selain itu 

sama-sama menggunakan metode Penelitian kuantitatif. 

Perbedaan : Terletak pada variabel bebas, yang dimana pada 

penelitian ini hanya menggunakan satu variabel X, selain itu 

Penelitian ini menambahkan Penyandang Disabilitas di dalam 

variabel X. Penelitian ini juga menjelaskan dalam segi perspektif 

ekonomi Islam. Di dalam penelitian ini berlokasi di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek Kerupuk 

ikan di Jambi. 

3. Yuniarum Fatin Laili dan Achma Hendra Setiawan (2020) 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM 

Sentra Batik di Kota Pekalongan”.16  

Persamaan : Pada variabel Y pendapatan UMKM. 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan Penyerapan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X, metode penelitan 

ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini juga 

menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi 

 
15 Habriyanto, Bambang Kurniawan, David Firmansyah, “Pengaruh Modal dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kerupuk Ikan SPN Kota Jambi”, Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21, No. 2, (Juli 2021), h. 853. 
16 Yuniarum Fatin Laili dan Achma Hendra Setiawan, “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Sentra Batik di Kota Pekalongan”. Jurnal 

Ekonomi, Vol. 9, No. 4, (2020), h. 9. 
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Penelitian, yang dimana Penelitian ini dilakukan di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek Sentra Batik 

di Kota Pekalongan. 

4. Mourin Anugrah Putri (2017) “Dimensi sosial tenaga kerja 

penyandang disabilitas usaha kecil menengah (UKM) Tiara 

Handicraft”. 17  

Persamaan : Terletak pada variabel X Tenaga Kerja Penyandang 

Disabilitas. 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan variabel Y Peningkatan 

Pendapatan UMKM, metode penelitan ini yaitu menggunakan 

metode kuantitatif. Penelitian ini juga menjelaskan dalam segi 

perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi penelitian, yang dimana 

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung. Penelitian 

sebelumnya menggunakan objek UKM Tiara Handicraft. 

5. Pahri Prasojo (2020) “Analisis penyerapan tenaga kerja 

penyandang disabilitas di Kabupaten Malang”. 18  

Persamaan : Pada variabel X Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas.  

Perbedaan : Yaitu terletak pada lokasi penelitian, yang dimana 

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung. Penelitian ini juga 

menambahkan Pendapatan UMKM sebagai variabel Y. Metode 

penelitan ini yaitu menggunakan jenis metode kuantitatif. 

Penelitian ini juga menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi 

Islam. Penelitian sebelumnya menggunakan objek di Malang. 

6. Thursina Mahyuddin dan Elsa Riski Ananda (2017) “Pengaruh 

Harga, Produksi dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha 

 
17 Mourina Anugrah Putri, “Dimensi Sosial Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

Usaha Kecil Menengah (Ukm) Tiara Handicraft”, Jurnal Ilmiah, Vol. 6, No. 1, (2017), 

h. 3. 
18 Pahri Prasojo, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Malang”, Jurnal Ilmiah, Vol. 8, No. 2, (2020), h. 2. 
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Pengolahan Gula Aren di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh 

Tamiang”.19  

Persamaan : Pada Variabel X Tenaga Kerja dan variabel Y 

Pendapatan. Dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan Penyerapan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X, dalam penelitian 

terdahulu menggunakan tiga variabel X. Penelitian ini juga 

menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi 

Penelitian, yang dimana Penelitian ini dilakukan di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek Usaha 

Pengolahan Gula Aren di Aceh. 

7. Roswita Hafni (2017) “Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”.20  

Persamaan : Teletak pada Penyerapan Tenaga Kerja sebagai 

variabel X.  

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan variabel Y Peningkatan 

Pendapatan UMKM, Penelitian ini menambahkan Penyerapan 

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X, Metode 

penelitan ini yaitu menggunakan jenis metode kuantitatif. 

Penelitian ini juga menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi 

Islam. Pada lokasi penelitian, yang dimana Penelitian ini dilakukan 

hanya berfokus pada UMKM steam motor Gerkatin di Bandar 

Lampung.  

 
19 Thursina Mahyuddin dan Elsa Riski Ananda, “Pengaruh Harga Produksi dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Pengolahan Gula Aren di Kecamatan Rantau 

Kabupaten Aceh Tamiang”, Jurnal Penelitian, Vol.4, No. 2, (Desember 2017), h. 29. 
20 Roswita Hafni, dan A. R, “Analisis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi 

Pembangunan, Vol. 15, No. 2, (2017), h. 77. 
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8. Bambang Suyadi (2017) “Peranan Sektor Informal Dalam 

Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Nelayan di 

Wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo”.21  

Persamaan : Pada variabel X Penyerapan Tenaaga Kerja dan 

variabel Y Peningkatan Pendapatan. Selain itu sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan Penyerapan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X. Penelitian ini 

juga menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi 

Penelitian, yang dimana Penelitian ini dilakukan di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek Nelayan di 

Wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo. 

9. Irsyadi Siradjuddin (2016) “Analisis Serapan Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan”.22  

Persamaan : Pada variabel X Penyerapan Tenaaga Kerja dan 

variabel Y Peningkatan Pendapatan. 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan Penyerapan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X, metode penelitan 

ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini juga 

menjelaskan dalam segi perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi 

Penelitian, yang dimana Penelitian ini dilakukan di Bandar 

Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan Petani Petani 

Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan sebagai objek. 

10. Aditya Prawira dan Siti Mutmainah Z (2019) “Pengaruh Modal, 

Jam Kerja, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan 

 
21 Bambang Suryadi, “Peranan Sektor Informal Dalam Penyerapan Tenaga Kerja 

dan Peningkatan Pendapatan Nelayan di Wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo”, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, Vol. 10, No. 2, (2017), h. 55. 
22 Irsyadi Siradjuddin. “Analisis Serapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani 

Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan”. Jurnal Agroteknologi, Vol. 6, No. 2, (Februari 

2016), h. 6. 
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Pengusaha UMKM Berbasis Kuliner di Kecamatan Banjarmasin 

Timur”.23  

Persamaan : Pada variabel Y Peningkatan Pendapatan. Selain itu 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan Penyerapan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sebagai variabel X. Penelitian 

terdahulu ini memiliki tiga variabel bebas yaitu modal, jam kerja, 

dan jumlah tenaga kerja, Penelitian ini juga menjelaskan dalam segi 

perspektif ekonomi Islam. Pada lokasi Penelitian, yang dimana 

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung. Penelitian 

sebelumnya menggunakan objek UMKM Kuliner di Banjarmasin. 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang 

dimana bagian pertama berisi tentang pendahuluan, kedua berisi 

tentang landasan teori dan pengajuan hipotesis, ketiga metode 

Penelitian, keempat hasil Penelitian dan pembahasan, dan yang 

kelima berisi penutup dari skripsi ini berikut ini penjelasan dari isi 

bagian-bagian tersebut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, 

serta sistematika penulisan. 

 

 

 

 
23 Thursina Mahyuddin dan Elsa Riski Ananda, “Pengaruh Modal Jam Kerja dan 

Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Pengusaha UMKM Berbasis Kuliner di 

Kecamatan Banjarmasin Timur”, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 2, No. 

3, (2019), h. 576. 
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BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar untuk mendekati permasalahan yang sedang diteliti. Pada bab 

ini juga terdapat pengajuan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa hal yaitu waktu 

dan tempat Penelitian, pendekatan dan jenis data, populasi, sampel 

dan Teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel, 

instrument Penelitian, Teknik analisis data, uji prasarat analisis dan 

uji hipotesis. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, 

pembahsan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah 

dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Teori Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai suatu 

penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, 

dan pekerjaan. Atau dapat juga diperoleh dari penjualan 

hasil produksi ke pasar. Pendapatan sangat berpengaruh 

bagi kelangsungan hidup seseorang maupun perusahaan, 

semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin 

besar kemampuan seseorang atau perusahaan untuk 

membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang 

tergantung pada faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, 

kemampuan, Pendidikan dan pengalaman.24 

Di dalam suatu kegitan perekonomian pendapatan 

adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

barang yang berasal dari pihak lain yang merupakan 

sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kehidupan 

yakni kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang 

secara langsung maupun tidak langsung.25 

 

 
24 Abdul Hakim, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri 

Kelapa Sawit di Kecamatan Segah”, Jurnal Ekonomi STIEP, Vol. 3, No. 2, (November 

2018), h. 33. 
25 Iskandar, dan Yuhansyah, Pengaruh Motivasi & Ketidakamanan Kerja 

Terhadap Penilaian Kerja Yang Berdampak Kepada Kepuasan Kerja, (Surabaya: 

Media Sahabat Cendikia, 2018), h. 12. 
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Menurut Habriyanto dkk pendapatan adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas 

prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, 

mingguan, bulanan ataupun dalam periode tahunan. 

Pendapatan merupakan hasil dari suatu usaha yang sedang 

beroperasi, hal itu biasanya di ukur dalam satuan harga 

pertukaran yang berlaku.26 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan merupakan suatu penghasilan yang 

diterima oleh seseorang maupun perusahaan yang sedang 

beroperasi, pendapatan ini berpengaruh bagi kelangsungan 

hidup seseorang ataupun perusahaan untuk membiayai 

segala kebutuhan yang di perlukan. 

b. Jenis-Jenis Pendapatan 

Secara garis besar pendapatan dapat digolongkan 

menjadi tiga golongan, berikut ini merupakan jenis-jenis 

pendapatan :27 

1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang 

tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang 

diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun 

satu bulan. 

2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang 

didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki oleh 

seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja yang 

berasal dari anggota keluarga sendiri dengan tidak 

memperhitungkan biaya sewa kapital. 

3) Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang 

didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut 

 
26 Habriyanto, Bambang Kurniawan, David Firmansyah, Pengaruh Modal dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kerupuk Ikan SPN Kota Jambi, h. 856. 
27 Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT 

Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 

Vol. 13, No. 2, (2018), h. 629. 
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biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan 

dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, 

bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain. 

Selain itu menurut Valen dalam Nur Hasanah 

terdapat juga jenis-jenis pendapatan yaitu :28 

1) Pendapatan Operasional yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan 

sendiri oleh perusahaan tersebut tanpa penyerahan jasa 

yang telah selesai diproduksi, atau pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan 

yang telah disetujui. 

2) pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari sumber lain diluar kegiatan utama 

perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non 

operasional yang sering disebut sebagai pendapatan 

lain lain. 

c. Sumber-Sumber Pendapatan 

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar suatu 

perusahaan harus mempunya pendapatan yang memadai, 

pendapatan ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu : 

1) Pendapatan Intern 

Pendapatan intern yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari para anggota ataupun dari pemegang 

saham (modal awal) atau semua yang bersangkutan 

dengan dalam perusahaan itu sendiri. 

2) Pendapatan Ekstern 

Pendapatan ekstern yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidaknya 

 
28 Nur Hasanah dan Tutik Siswanti, Evaluasi Pengakuan Pengukuran dan 

Penyajian Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 Pada PT. Angkasa Pura II (PERSERO), 

Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 4, No. 1, (Januari 2019), h. 37-38. 
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kelancaran kegiatan perusahaan, pendapatan ini juga 

bisa berasal dari bunga bank dan lain-lain. 

3) Hasil Usaha 

Yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan 

perusahaan seperti pendapatan jasa dari aktivitas yang 

dilakukan.29 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada pendapatan terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat pendapatan di antaranya 

yaitu: 

1) Modal 

Modal adalah suatu bentuk kekayaan yang 

dipergunakan baik secara tidak langsung ataupun 

secara langsung pada tahap produksi untuk menambah 

hasil produksi. Modal merupakan salah satu aspek 

penting pada setiap usaha baik dari usaha skala besar, 

menengah, ataupun kecil. 

2) Tenaga Kerja 

Menurut sukirno, tenaga kerja tidak hanya 

berupa jumlah buruh yang ada dalam perekonomian, 

namun tenaga kerja juga berupa keahlian dan 

keterampilan yang mereka miliki. Pada bidang 

Pendidikan dan keahlian tenaga kerja dapat dibedakan 

kedalam tiga golongan yaitu tenaga kerja kasar, tenaga 

kerja terampil, dan tenaga kerja terididik. 

 

 
29 Soeratno, Teori Ekonomi dan Penerapannya, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), h. 

347. 
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3) Lama Waktu Usaha 

Lama waktu usaha adalah lamanya pedagang 

berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani 

nya saat ini. Waktu pembukaan usaha turut 

mempengaruhi jumlah pendapatan, sedangkan lama 

seorang pembisnis menggeluti usahanya dapat 

mempengaruhi aktivitas usahanya sehingga akan 

menambah efisiensi serta mampu menurunkan biaya 

produksi lebih kecil dibandingkan dengan hasil 

penjualan.30 

2. Teori Penyerapan Tenaga Kerja 

a. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya 

orang yang terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan 

atau suatu instansi. Penyerapan tenaga kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila 

lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau 

seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.31 

Tenaga kerja yang terserap ini merupakan 

penduduk dalam usia kerja yang sudah siap untuk 

melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudang 

mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, mereka 

yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah 

tangga.32 

 
30 Gestry Romaito Butarbutar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas di Kota Tebing Tinggi”, Jurnal Jom Fekon, 

Vol. 4, No. 1, (Februari 2017), h. 624. 
31 Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, Pengaruh Investasi dan Konsumsi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota 

Kendari, Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 1, (April 2016), h. 14. 
32 Rizki Herdian Zenda dan Suparno, “Peranan Sektor Industri Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 2, No. 1, 

(Maret 2017), h. 372. 
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Menurut Amiruddin tenaga kerja adalah penduduk 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk 

dalam suatu negara memiliki kemampuan untuk 

mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan 

barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

orang lain.33 

Di dalam suatu kegiatan perekonomian tenaga 

kerja merupakan suatu bagian terpenting, yaitu untuk 

melaksanakan proses produksi, karena tenaga kerja inilah 

yang akan berperan mengalokasikan dan memanfaatkan 

faktor produksi. Selain itu diperlukannya tenaga kerja yang 

berkualitas juga untuk menghasilkan produksi yang 

berkualitas. 34 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penterapan tenaga kerja adalah penduduk yang terserap 

dalam suatu perusahaan dan berusia diatas 15 tahun yang 

sudah siap untuk melakukan pekerjaan, dibutuhkannya 

tenaga kerja ini yaitu untuk menghasilkan suatu produksi 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. 

b. Dasar Hukum Tenaga Kerja 

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirumuskan istilah 

ketenagakerjaan, “yaitu segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja”. Menurut Undang-Undang RI Nomor 

13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.35 

 
33 Amiruddin Idris, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 9. 
34 Irim Rismi Hastyorini, Pasar Tenaga Kerja, (Klaten, Jawa Tengah: PT 

Cempaka Putih, 2019), h. 6. 
35 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2. 
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Demi mencapai tenaga kerja yang baik maka diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan. Dalam pembangunan 

ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

pembangunan ketenagakerjaan ini diselenggarakan atas 

asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional 

lintas sektoral pusat dan daerah.  

Tujuan-tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan 

ini adalah :36 

1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja 

secara optimal dan manusiawi. 

2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan nasional dan daerah. 

3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan. 

4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya. 

Di dalam pasal 8 ayat 1 terdapat perencanaan 

tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yaitu :37 

1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi 

ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : 

a) Penduduk dan tenaga kerja 

b) Kesempatan kerja 

c) Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja 

d) Produktivitas tenaga kerja 

e) Hubungan industrial 

f) Kondisi lingkungan kerja 

g) Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja 

 
36 Ibid, Pasal 4. 
37 Ibid, Pasal 8. 
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h) Jaminan sosial tenaga kerja 

c. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja manusia dalam berbagai 

tingkatannya (kualitasnya) yang terbagi atas :38 

1) Tenaga kerja terdidik (skilled labour) adalah tenaga 

kerja yang memperoleh pendidikan baik formal 

maupun non formal, seperti guru, dokter, pengacara, 

akuntan, psikolog, peneliti. 

2) Tenaga kerja terlatih (trained labour), adalah tenaga 

kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan 

dan pengalaman. Misalnya, montir, tukang kayu, 

tukang ukir, sopir, teknisi. 

3) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled and 

untrained labour), adalah tenaga kerja yang 

mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani, 

seperti tenaga kuli panggul, tukang sapu, pemulung. 

d. Indikator Tenaga Kerja 

Menurut Masyhuri, indikator tenaga kerja sebagai berikut 

:39 

1) Ketersediaan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja 

yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam jumlah yang optimal. Ketersediaan 

ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja, jenis 

kelamin, tingkat upah dan sebagainya. 

2) Kualitas tenaga kerja. Skill menjadi pertimbangan 

yang tidak boleh diremehkan, dimana spesialisasi 

sangat dibutuhkan pada pekerjaan tertentu dan jumlah 

yang terbatas. Apabila dalam kualitas tenaga kerja 

 
38 Rozalinda, Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 155. 
39 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN Malang Press, 2017), h. 126. 
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tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan adanya 

kemacetan produksi. 

3) Jenis kelamin. Jenis kelamin akan menentukan jenis 

pekerjaan. Pekerjaan laki-laki akan mempunyai fungsi 

yang cukup berbeda dengan pekerjaan perempuan 

seperti halnya pengangkutan, pengepakan dan 

sebagainya kecenderungan lebih tepat pada pekerjaan 

laki-laki. 

4) Upah tenaga kerja perempuan dan laki-laki berbeda. 

Perbedaan ini juga dibedakan oleh tingkat golongan, 

Pendidikan, jenis pekerjaan dan lain sebagainya. 

e. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja juga dibentuk oleh dua kekuatan 

utama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pihak 

yang melakukan permintaan disebut sebagai produsen. 

Tenaga kerja ini merupakan faktor produksi utama di 

dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Kekuatan 

dalam pasar tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut : 

1) Permintaan tenaga kerja 

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

permintaan atas suatu barang produksi sehingga 

perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk 

produksinya jika permintaan akan barang produksi 

meningkat. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar 

input, di dalam struktur pasar input terdapat pasar 

persaingan tidak sempurna dengan pasar persaingan 

sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat 

kesempatan kerja dan tingkat upah pasar.40 

 
40 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: 

Arjasa Pratama, 2020), h. 46. 
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Menurut Sumarsono, secara umum permintaan tenaga 

kerja akan dipengaruhi oleh:41 

a) Perubahan tingkat upah 

Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat 

upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut: 

(1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan 

biaya produksi perusahaan yang selanjutnya 

meningkatkan harga per unit barang yang di 

produksi. Biasanya konsumen akan 

mengurangi konsumsi terhadap barang 

tersebut, akibatnya banyak barang yang tidak 

terjual sehingga produsen menurunkan jumlah 

produksinya. Turunnya target produksi 

mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja 

yang dibutuhkan. 

(2) Apabila upah naik maka pengusaha lebih suka 

menggunakan teknologi padat modal untuk 

proses produksinya dan menggantikan 

kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan 

barang-barang modal seperti mesin. 

b) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan 

tenaga kerja: 

(1) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil 

produksi dari perusahaan yang bersangkutan. 

Apabila permintaan produksi meningkat maka 

produsen cenderung menambah kapasitas 

produksinya, sehingga akan menambahkan 

penggunaan tenaga kerja. 

 
41 Husnul Maghfirah, dan T. Zulham, “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang 

Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Wanita di Aceh”, Jurnal Ekonomi Dan 

Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2 (November 2016), h. 68. 
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(2) Apabila harga barang-barang modal turun 

maka biaya produksi akan turun dan 

mengakibatkan harga jual per unit turun. Pada 

keadaan ini produsen cenderung 

meningkatkan produksi barangnya karena 

permintaan bertambah banyak. Permintaan 

tenaga kerja dapat bertambah karena 

peningkatan kegiatan perusahaan. 

2) Penawaran tenaga kerja 

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan 

antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan. Dalam penawaran tenaga kerja jangka 

pendek, analisis penawaran tenaka kerja menganggap 

bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga 

kerja maupun perubahan tingkat keterampilan. Tingkat 

penawaran tenaga kerja yang dipengaruhi oleh 

perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah 

penduduk ini dapat terjadi secara alamiah melalui 

kelahiran dan kematian.  

Secara kuantitas, tingkat perubahan 

penawaran tenaga kerja akan dipengaruhi secara 

Bersama-sama oleh perubahan jumlah pertumbuhan 

penduduk alamiah maupun migrasi. Sebagai 

pembanding, penawaran barang dan jasa pada pasar 

barang dipengaruhi oleh tingkat harga output, tingkat 

harga input seperti upah dan harga modal, teknologi, 

dan lain sebagainya. jadi, besar kecilnya tingkat upah 

tenaga kerja akan mempengaruhi banyak sedikitnya 

tingkat penawaran barang dan jasa.42 

 
42 Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, h. 47. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga 

kerja menurut sebagai berikut:43 

a) Jumlah penduduk 

b) Struktur umur 

c) Jam kerja 

d) Produktivitas kerja 

 

3. Penyandang Disabilitas 

a. Pengertian Penyandang Disabilitas 

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris 

different ability, yang berarti manusia memiliki 

kemampuan yang berbeda.44 WHO menyebutkan bahwa 

difabel/disabilitas adalah sebuah istilah umum untuk 

menunjuk seseorang atau mereka yang mengalami 

impairment (kelemahan/kerusakan), activity limitations 

(keterbatasan beraktivitas), dan participation restrictions 

(keterbatasan partisipasi). Impairment adalah kehilangan 

atau ketidaknormalan fungsi tubuh atau jiwa seseorang. 

Activity limitations adalah kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi seseorang dalam menjalankan aktivitas, akibat 

mengalami atau menyandang impairment. Sedangkan 

participation restrictions adalah masalah-masalah yang 

dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatannya di berbagai 

lapangan kehidupan.45 

Maka istilah penyandang disabilitas secara jelas 

menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu orang yang 

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera 

dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan 

 
43 Lestari Sukarniati, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Deepublish, 

2019), h. 20. 
44 Haryono dan Haris Iryanto, Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, 

(Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 19. 
45 Arif Maftuhin, dkk, Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks, (Yogyakarta: 

Gading, 2020), h. 8-9. 
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lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh 

dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan istilah 

penyandang disabilitas di lingkungan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan istilah 

berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan 

menyebut dengan istilah penderita cacat. 46 

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai 

definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab 

I ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki 

keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam 

interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 

atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.47 

Penyebab seseorang menyandang disabilitas ini 

dapat dilatarbelakangi karena masalah kesehatan yang 

timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut sehingga 

membahayakan orang tersebut jika tidak dilakukan suatu 

tindakan medis, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh 

kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana alam, dan 

sebagainya.48 

 

b. Macam-Macam Jenis Disabilitas 

Disabilitas atau yang biasa dikenal dengan istilah 

penyandang cacat ini memiliki beberapa macam jenis 

 
46 Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah 

dan Definisi”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20, No. 2, (Oktober 2019), h. 

135. 
47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
48 Ismet Hadi, “Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan 

Kabupaten Gorontalo”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2019), h. 230. 



34 
 

 
 

disabilitas yang dimiliki oleh orang penyandang difabel, 

yaitu :49 

1) Buta (tuna netra) 

Tuna netra adalah individu yang memiliki 

hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat di 

klasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu : buta total, 

ada juga orang yang mengalami kebutaan sebagai 

(parsial) yang tidak dapat mengidentifikasi tes 

menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter. 

2) Tuli (tuna rungu) 

Tuna rungu adalah individu yang memiliki 

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun 

tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam 

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan 

dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut 

tunawicara. 

3) Bisu (tuna wicara) 

Tuna wicara adalah seseorang yang 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran 

melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak 

dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini 

dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan 

disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang 

memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ 

bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik 

yang berkaitan dengan bicara. 

4) Cacat Fisik (tuna daksa) 

Tuna daksa adalah individu yang memiliki 

gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-

musklar dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit 

 
49 Iryanto, Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, h. 23. 
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atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio 

dan lumpuh. 

5) Keterbelakangan Mental (tuna grahita) 

Orang yang tuna grahita adalah orang yang 

mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki 

tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata 

orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang 

biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari 

perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6) Cacat Kombinasi (tuna ganda) 

Tuna ganda atau kelainan lebih dari satu 

keterbatasan (fisik dan mental) merupakan seseorang 

yang menyandang melebih dari salah satu jenis 

keluarbiasaan/keterbatasaan, misalnya penyandang 

tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang 

tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan 

sekaligus.50 

c. Tujuan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Pekerja Penyandang Disabilitas 

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa untuk 

mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para 

penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, 

mandiri dan tanpa ada sikap membeda-bedakan atau 

diskriminasi, maka diperlukan peraturan khusus ini 

bertujuan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran 

yang terutama banyak dialami oleh pekerja penyandang 

disabilitas.51 

 
50 Ibid, h. 25. 
51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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Upaya pemerintah menciptakan undang-undang 

ini untuk memberikan kesempatan kerja bagi golongan 

masyarakat penyandang disabilitas. Melalui undang-

undang ini para penyandang disabilitas dapat bekerja 

sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki serta 

dengan adanya undang-undang ini maka para penyandang 

disabilitas mendapatkan perlindungan hukum yang sama 

seperti masyarakat non disabilitas. 

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para 

penyandang disabilitas. Adapun tujuan di adakannya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah 

memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap 

penyandang disabilitas mengenai aspek-aspek kehidupan, 

antara lain : 

1) Hak bebas dari stigma. 

2) Hak hidup. 

3) Hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. 

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur 

mengenai hak untuk pekerjaan, meliputi hak-hak : 

1) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta 

tanpa ada diskriminasi. 

2) Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang 

bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan 

dan tanggungjawab yang sama. 

3) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan. 

4) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. 
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5) Mendapatkan program kembali bekerja. 

6) Penempatan kerja yang adil, proporsional dan 

bermartabat. 

7) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan 

jenjang karir serta segala hak normative yang melekat 

di dalamnya. 

8) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, 

wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai 

usaha sendiri.52 

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pengusaha 

yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat 

wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan 

derajat kecacatannya. Perlindungan dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perlindungan terhadap penyandang cacat ini regulasinya 

selai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan ini juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa setiap 

penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan 

untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan 

derajat kecacatannya. 

Perlindungan ini antara lain : 

1) Penyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang 

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan 

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 

dan penghidupan. 

2) Pemberian alat kerja. 

 
52 Ibid, Pasal 11. 
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3) Pemberian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan 

jenis dan derajat kecacatannya.53 

Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan 

HAM bagi penyandang disabilitas, hal ini bertujuan agar 

mereka dapat memiliki hak dan kesetaraan yang sama 

seperti para pekerja non disabilitas. 

d. Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Islam 

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk 

yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih 

tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT. 

Meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik 

kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan 

terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT.54 Hal 

ini sesuai dengan firman Allah yang tersurat dalam surat at-

Tin ayat 4: 

ِْي اَِْحَسنِ  تَ ْقو يِْْم ْنَسانَِ ف   َلَقدِْ َخَلْقَنِا اْْل 

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At-Tin : 4) 

Demikian juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 

yang berbunyi: 
لَِ ل تَ َعاَرف رْواِ  ا نَِّ نِْ ذََكرِْ وَّارنْ ٰثى َوَجَعْلنِٰكرمِْ شرعرْوبًِ وَّقَ َبۤاىِٕ َي َُّها النَّاسِر ا ّنَِّ َخَلْقٰنكرمِْ مّ   ٰيٰي

 اَْكَرَمكِرمِْ ع ْندَِ اللِّٰ  اَتْ ٰقىكرمِِْ ا نَِّ اللَِّٰ َعل ْيمِر َخب َْيِر

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

 
53 Ibid. 
54 Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan 

Tinggi. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. 32. 
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Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah 

Maha Mengetahui Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat, 49:13) 

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan 

bahwa Islam memandang seluruh manusia mempunyai 

kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama, Islam tidak 

membeda-bedakan manusia antara kaya dan miskin, yang 

menjadi pejabat atau rakyat biasa, yang normal dan yang 

cacat, yang lemah dan yang kuat. Apa pun mengenai latar 

belakang sosial, Pendidikan, ataupun fisik seseorang, 

setiap manusia memiliki kedudukan serta hak dan 

kewajiban yang sama di mata Allah SWT, yang 

membedakan di antara manusia hanyalah ketakwaan dan 

keimanannya.55 

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, 

mental, dan intelektualnya atau berkemampuan kurang 

untuk melakukan aktivitas yang dilakukan orang pada 

umumnya disebut sebagai penyandang disabilitas atau 

difabel. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa 

kategori, antara lain ialah disabilitas intelektual dan 

pengembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris 

(indera), hambatan atau masalah pada perilaku, kesulitan 

belajar, serta cerdas dan bakat istimewa.56 

Karena kondisi tersebut, mereka termasuk 

populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi 

dalam setiap aspek kehidupan. Dalam isu sosial budaya 

pun mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat 

kepada mereka dan mereka dianggap tidak pantas dengan 

standard lingkungannya. Kurangnya perhatian kepada 

orang-orang yang membutuhkan, khususnya terhadap 

penyandang disabilitas inilah yang membuat adanya 

kesenjangan sosial di kalangan masyarakat sehingga 

 
55 Ibid, h. 33. 
56 Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, h. 37. 
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mereka begitu rawan dengan tindakan diskriminasi. Sikap 

seperti itu merupakan ekspresi kekikiran dan kesempitan 

berfikir yang paling puncak serta sebuah kelemahan 

manusia yang mendasar.57 

Dalam hal ini penyandang disabilitas harus bebas 

dari tindakan tak manusiawi. Dalam UU No. 8 tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa setiap 

penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 

martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan 

semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan 

penghormatan atas integritas mental dan fisiknya 

berdasarkan kesamaan dengan orang lain.58 Termasuk di 

dalamnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan 

pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam 

keadaan darurat. 

Allah SWT mengingatkan agar satu komunitas tak 

mengolok-olok komunitas lain. Tegas dinyatakan dalam 

Al-Qur’an : 

َي َُّها نِْ قَ ْومِر َيْسَخرِْ َْلِ ٰاَمن رْوا الَّذ ْينَِ ٰيٰي ن ْهرمِْ َخَْيًا يَّكرْون رْوا اَنِْ َعسٰيى قَ ْومِْ مّ  ن َسۤاءِر َوَْلِ مّ   
نِْ ِ  َخَْيًِا يَّكرنَِّ اَنِْ َعسٰيى نّ َسۤاءِْ مّ 

ن ْهرنَّ ْْلَِ تَ َنابَ زرْوا َوَْلِ اَنْ فرَسكرمِْ تَ ْلم زروْيا َوَْلِ مّ  ْلَقاب ِ ب   
ْسمِر ب ْئسَِ يَِْ بَ ْعدَِ اْلفرسرْوقِر اْل  كَِ يَ تربِْ ّلَِّْ َوَمنِْ ان ِ اْْل  ىِٕ

ۤ
الظّٰل مرْونَِ هرمِر فَاروٰل  

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh 

jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula 

perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan 

lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok), 

 
57 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2017), h. 54. 
58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan 

lah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-

Hujurat, 49:11). 

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT melarang kita 

untuk mencela. Dalam Islam, mencela dan merendahkan 

orang lain adalah perbuatan tercela. Boleh jadi kedudukan 

orang yang dicela lebih tinggi dihadapan Allah SWT dari 

pada yang mencela.59 

 

4. UMKM 

b. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU 

tersebut menyatakan usaha mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangnan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

 
59 Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, h. 40-41. 
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yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tersebut.60 

Didalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang 

tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau 

nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau hasi penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki asset 

paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan 

tahunan paling besar Rp. 300 juta. 

2) Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp. 50 juta 

sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga 

maksumum Rp. 2. 500.00,00, dan. 

3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai 

kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling 

banyak Rp. 1 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp. 

2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar.61 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai 

kriteria, sejumlah Lembaga pemerintah seperti 

Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik 

(BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja 

sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara 

 
60 Tri Handayani dan Pusporini, Membangun UMKM Syariah di Industri Halal, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 21. 
61 Tri Siwi Agustina, Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausahaan 

dan UKM di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 5. 
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usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro 

adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 

orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha 

menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-

perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang 

termasuk dalam kategori usaha besar.62 Jadi dalam 

menentukan skala usaha tergantung dari sisi mana 

dinilainya, apakah dari sisi moneter atau dari segi jumlah 

tenaga kerja yang diserap. Keduanya akan berbanding 

lurus, jika modal yang dikeluarkan besar, kecenderungan 

produksi usaha tersebut juga besar, maka jumlah tenaga 

kerja yang berhasil dihimpun tentu juga besar, begitu juga 

sebaliknya.63 

c. Ciri-Ciri UMKM 

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, 

omset, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan 

usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri 

yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Berikut ini ciri-

ciri usaha mikro yaitu :64 

1) Belum melakukan manajemen-manajemen keuangan, 

sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit 

yang mampu membuat neraca usahanya. 

2) Pengusaha SDM nya berpendidikan rata-rata sangat 

rendah, umumnya tingkat SD, dan belum mempunyai 

jiwa wirausaha yang memadai. 

 
62 BPS. 
63 Jemi Pabisangan Tahirs, dan R. S. K, “Membangun Model Pembukuan Usaha 

Mikro di Kabupaten Tana Toraja”, Jurnal Of Economic, Management and Accounting, 

Vol. 1, No. 2, (September 2018), h. 90. 
64 M. Azrul Tanjung, Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian 

Indonesia, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2017), h. 92. 
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3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, 

tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak. 

4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan 

legalitas lainnya, termasuk NPWP. 

5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada 

umumnya kirang dari 4 orang. Anggota dari suatu 

koperasi tentunya biasanya berskala mikro. 

6) Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap 

dana yang relative besar. Dalam situasi krisis ekonomi, 

kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu 

berkembang karna biaya manajemennya relative 

rendah. 

7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat 

tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan. 

Ciri-ciri usaha kecil yaitu : 

1) Pada umumnya, ciri-ciri dalam usaha kecil yaitu sudah  

melakukan suatu pembukuan / manajemen keuangan, 

walaupun masih dengan cara yang sederhana, tetapi 

keuangan perusahaan sudah mulai dipidahkan dari 

keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. 

2) SDM nya sidah lebih maju dengan rata-rata Pendidikan 

SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. 

3) Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan 

legalitas lainnya termasuk NPWP. 

4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, 

tetapi business planning, studi kelayakan, dan proposal 

kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan 

jasa pendamping. 
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Ciri-ciri usaha menengah yaitu :65 

1) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan 

organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih 

modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara 

bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. 

2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan 

menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga 

memudahkan pengauditan dan penilaian atau 

pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank. 

3) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan 

menjadi anggota organisasi perburuhan. 

4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas. 

5) Tingkat Pendidikan relative rata-rata sangat rendah. 

6) Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian 

memiliki akses non bank. 

7) Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.66 

Selain itu ada juga ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan 

Menegah Menurut Isnawan, yaitu sebagai berikut : 

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu menetap, 

sewaktu-waktu dapat berganti, 

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu 

dapat pindah tempat, 

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang 

sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan 

keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya 

 
65 Ibid, 93. 
66 Ibid, h. 94. 
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manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa 

wirausaha yang memadai.67 

d. Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial 

yang merupakan andalan yang akan menjadi basis 

pengembangan pada masa yang akan datang adalah :68 

1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam 

penyerapan tenaga kerja patut dipertimbangkan, 

diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% 

tenaga kerja yang tersedia. 

2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan 

menengah selama ini terbukti dapat mendukung 

tumbuh kembangnya wirausaha baru. 

3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, 

melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel 

terhadap perubahan pasar. 

4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri 

kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil 

sampai dari industri besar atau industri lainnya. 

5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya 

pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang 

menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk 

dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk 

mengembangkan sektor lain yang terkait. 

Kelemahan yang sering juga menjadi faktor 

penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri 

dari 2 faktor : 

 
67 Jemi Pabisangan Tahirs, dan R. S. K, “Membangun Model Pembukuan Usaha 

Mikro di Kabupaten Tana Toraja”, Jurnal Of Economic, Management and Accounting, 

h. 91. 
68 Ibid, h. 105. 
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1) Faktor Internal, merupakan masalah klasik dari 

UMKM yaitu diantaranya : 

a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya 

manusia. 

b) Kendala pemasaran produk sebagian besar 

pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan 

pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi 

pemasaran kurang mampu dalam 

mengakseskannya, khususnya dalam informasi 

pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar 

hanya berfungsi sebagai tukang saja. 

c) Kecenderungan konsumen yang belum 

mempercayai mutu produk industri kecil. 

d) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri 

kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah 

yang relative kecil. 

2) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul 

dari pihak pengembangan dana Pembina UMKM. 

Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran 

tidak adanya monitoring dan program yang tumpang 

tindih.69 

d. UMKM Dalam Islam 

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis 

adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa 

Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang 

atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada sangat 

banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dahulu 

merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber 

modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah 

sejatinya adalah untuk menjadi seorang Khalifah di muka 

 
69 Ibid, h. 105. 



48 
 

 
 

bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan 

usaha yang keras dari manusia. 

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah 

satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan 

beribadah, menuju kesejahteraan social. Perintah ini 

berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 

pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur’an di 

jelaskan dalam surat At-Taubah 9 ayat 105.70 
َدُّْونَِ ا ٰلِ ٰعل مِ  اْلَغْيبِ   َوَسُتر

ن رْوَنِ  ِر َعَمَلكرمِْ َوَرسرْولرِه َوالِْمرْؤم  ترمِْ تَ ْعَملرْوَنِ  َوقرلِ  اْعَملرْوا َفَسََيَِى اللّٰ َا كرن ْ  َوالشََّهاَدةِ  فَ ي رنَ بّ ئركرمِْ ِب 

“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 09:105). 

Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk 

bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat 

oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana amalan yang 

dipertanggungjawabkan pada akhir zaman.71 

1) Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam 

Di dalam Islam telah diatur tata cara 

bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan 

Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum 

(halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk 

aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu 

menjaga perilakunya dan tidak terjerumus kedalam 

 
70 Syaikh Abdurahman, Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam, (Jakarta: 

Darul Haq, 2016), h. 45. 
71 Ibid, h. 46. 
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kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro 

menurut perspektif Ekonomi Islam :72 

b) Dalam usaha mikro pengaruhnya dapat bersifat 

ketuhanan/Ilahillah (nizhamun rabbaniyyun), 

mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak 

diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan 

pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT 

sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 

c) Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadunaqdiyyun), mengingat ekonomi Islam 

itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai 

ekspresi) dan akidah Islamiah (al-aqidah al-

Islamiah) yang di dalamnya akan dimintakan 

pertanggung jawaban terhadap akidah yang di 

yakininya. 

d) Memiliki karakter ta’abbudi (thabi’abbudiyun), 

mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata 

aturan yang berdasarkan ketuhanan (nizam 

rabbani). 

e) Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-alhaq), 

Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada 

pemisahan atara akhlak dan ekonomi, juga tidak 

pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam 

lindungan Islam yang tanpa akhlak. 

f) Elastic (al-murunah), al murunah didasarkan pada 

kenyataan bahwa baik Al-Qur’an maupun Al-

Hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber 

asasi ekonomi. 

 
72 Sastro Wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta: PT Dwi Chandra 

Wacan, 2001), h. 52. 
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g) Objektif (almaudhu ‘iyyah), Islam mengajarkan 

umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam 

melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi 

pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat 

yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi 

tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna 

kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. 73 

h) Realistis (al-waqii’iyyah). Perkiraan (forcasting) 

ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama 

sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada 

sisi yang lain. 

i) Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik 

Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud 

bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan 

(al-amuwal) tidaklah bersifat mutlak. 

j) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta 

kekayaan (tarsyid istikhdamal-mal).74 

 

5. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu 

pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. 

Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. 

Hanya dalam ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi 

landasan dan dasar setiap aktifitasnya.75 

Menurut Muhammad Abdul Manan berpendapat 

bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu 

 
73 Ibid, h 52. 
74 Ibid, h. 52. 

75 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 

Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011). h. 14. 
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pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

Sedangkan menurut Umer Chapra yang dimana 

ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai suatu cabang 

pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan 

manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya 

alam yang langka yang sesuai dengan maqashid atau 

tujuan, tanpa mengekang kebebasan individu untuk 

menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi 

yang kesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, dan 

jaringan moral masyarakat.76  

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan 

aktivitas seseorang dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan Islam. 

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Lanndasan terdiri dari atas aqidah (tauhid), adil, 

nubuwwa, khilafah, dan ma’ad. Aqidah (tauhid) 

merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah 

SWT. Di mana dalam pembahasan ekonomi Islam, ial 

berasal dari ontologi tauhid dan hal ini menjadi prinsip 

utama dalam Syariah karena kunci keimanan seseorang itu 

dilihat dari tauhid yang dipegangnya. Karena itu, rukun 

Islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan 

betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan yang beriman. 

Setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh 

prinsi-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal 

dari Allah SWT. Karenanya setiap tindakan yang 

menyimpang dari Syariah akan dilarang, sebab akan dapat 

menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia 

baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Hal 

 
76 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo : PT Era Adicitra 

Intermedia, 2011), h. 11. 
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ini akan memunculkan tiga asas pokok yang dipegang oleh 

setiap individu muslim : 

1) Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan 

berjalan menurut kehendak-Nya. 

2) Allah adalah pencipta semua makhluk dan seluruhnya 

tunduk kepada-Nya. 

3) Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah 

laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. 

Adil disini mengandung makna bahwa dalam 

setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi suatu 

tindakan yang menzalimi orang lain. Konsep adil ini 

mempunyai dua konteks sosial. Menurut konteks 

individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia 

sampai menyakiti diri sendiri. Sedang dalam konteks 

sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Harus 

terjadi keseimbangan antara keduanya. Hal ini 

menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada 

pihak yang tertindas. Karakter ppokok dari nilai keadilan 

itu adalah bahwa masyarakat ekonomi harus memiliki sifat 

Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran 

menurut syariat Islam. berkaitan dengan masalah perilaku 

ekonomi umat manusia maka keadilan mengandung 

maksud :77 

1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak 

Islam. keadilan yang tidak terbatas hanya akan 

mengakibatkan ketidakserasian di antara pertumbuhan 

produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan 

kecil untuk mengumpulkan kelayakan melimpah dan 

mempertajam pertentangan antara yang kuat dan 

akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. 

 
77 Ibid, h. 28. 
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2) Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan 

ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah 

paduan efisiensi dan memberantas pemborosan adalah 

suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang 

dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang 

melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai 

merampas hak orang lain. 

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa 

tuntunan dalam ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan 

oleh Nabi SAW. Anggapan ini keliru, sebab ilmu yang 

diajarkan oleh Allah SWT melalui perantara Nabi 

Muhammad SAW pasti benar adanya. Dengan konsep 

nubuwwa ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa 

ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa 

keselamatan dunia dan akhirat serta dapat dijalankan oleh 

seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja, 

demikian itu karena ajaran Nabi Muhammad SAW adalah 

suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di 

dalamnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi 

Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang 

dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik oleh umat Islam 

maupun selain Islam. sifat-sifat keteladanan Rasulullah 

seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah mampu 

dilaksanakan oleh umatnya meskipun tidak akan 

sesempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, 

namun hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun 

mampu dilaksanakan oleh setiap individu. 

Khalifah atau berarti pemimpin, membawa 

implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti 

pemerintah adalah suatu yang kecil, namun memegang 

peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. 

Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama 

masih dalam koridor ajaran Islam, hal ini berarti negara 

memegang peranan penting dalam mengatur segenap 

aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan 
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bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan, 

namun selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, 

dengan kata lain peran negara adalah berupaya 

menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah 

terjadinya hal-hal yang diharamkan. 

Ma’ad atau hasil, ini berarti dalam Islam pun 

memperbolehkan mengambil keuntungan dalam 

melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya salah 

besar yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak boleh 

mgambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu 

hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi, namun 

yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan 

yang berlebihan apalagi sampai merugikan orang banyak, 

missal dengan melakukan penimbunan untuk menciptakan 

kelangkaan barang-barang untuk mendapat harga yang 

berlipat ganda.78 

Ada beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang di 

jelaskan oleh M.A. Choudhury sebagai berikut : 

4) Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep 

yang menggambarkan hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh seseorang Muslim akan sangat terjaga 

karena ia merasa bahwa Allah SWT. Selalu melihat apa 

yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan 

atau uang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah 

memberikanmakna persaudaraan dan kerja sama yang 

lulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi. 

5) Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi 

Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal 

mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang 

tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi 

kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus 

 
78 Ibid, h. 30. 
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dikompensasi secara layak sesuai dengan standar 

kehidupan yang layak. 

6) Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi 

islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak 

masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme 

pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan 

melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat 

akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari 

pihak kaya kepada pihak miskin.79 

c. Tenaga Kerja Dalam Islam 

Tenaga kerja dalah segala usaha dan ikhtiar yang 

dilakukan oleh anggota badan dan fikiran untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai 

salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. 

Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak di 

eksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah 

memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa 

usaha manusia semua akan tersimpan. Manusia diciptakan 

oleh Allah SWT tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan 

mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah untuk 

Allah SWT. Adanya sumber kekayaan alam juga harus ada 

rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana 

agar mampu mengambil sumber alam untuk kepentingan 

Bersama, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila 

tidak di eksploitasi oleh manusia dan dikelola oleh buruh.80 

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan 

tersebut, Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-

Jumu’ah ayat 10, yaitu : 

 
79 Ibid, h. 10. 
80 Iman Setya Budi, dan Arie Santosyo, “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban 

Outsoursing Dalam Pespektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol. IV, No. I, (Juni 2018), h. 112. 
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ررْوِا ف ِ اْْلَْرضِ  َوابْ تَ غرْوا م نِْ َفْضلِ  اللِّٰ  َواذْكررروا اللَِّٰ َيتِ  الصَّٰلوةِر فَانْ َتش   فَِا َذا قرض 
 َكث َْيًا لََّعلَّكرمِْ ت رْفل حرْونَِ

 

 “Apabila telah ditunaikan sholat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi : dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah : 10). 

Makna dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, 

bila kalian telah mendengar khutbah dan menunaikan 

sholat maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah 

rizki dengan usaha kalian, serta ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya dalam segala keadaan kalian, semoga kalian 

meraih kebaikan dunia dan akhirat.81 

Bagi seorang muslim bekerja merupakan 

rangkaian ibadah dan, sekaligus merupakan bentuk 

pengabdian dan rasa syukur kepada sang Khalik melalui 

pengelolaan seluruh asset pemberian-Nya baik yang ada di 

permukaan dan di dalam perut bumi maupun yang ada di 

lautan dan diangkasa guna memenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya. Seluruh asset tersebut akan membarikan manfaat 

dan kepuasan yang optimal bagi kehidupan umat manusia, 

manakala diolah melalui tenaga dan pikiran.82 

Menurut bentuk-bentuk tenaga kerja Islam terbagi 

menjadi dua, yaitu :83 

1) Tenaga Kerja Kasar 

 
81 Hikmat Basyir, dkk, At-Tafsir al-Muyassar 2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 

795. 
82 Bustami, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perspektif 

Ekonomi Islam, (Tangerang: A-Empat, 2015), h. 82. 
83 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 

1995), h. 257. 
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Para Rasul dan umat mereka telah 

diperintahkan supaya bekerja keras dalam menjalani 

hidup. Berkali-kali mereka dinasihatkan supaya 

pekerjaan buruh dapat berhasil, karena kemakmuran 

negara tidak dapat melebihi negara lain tanpa faktor 

produksi tersebut. rasulullah SAW sendiri memuliakan 

pekerjaan buruh kasar dan memberitahu para sahabat 

beliau bahwa setiap Rasul termasuk dirinya telah 

menjalankan kerja buruh kasar untuk mendapatkan 

penghidupannya. 

2) Tenaga Kerja Terdidik 

Selain menggunakan fisik, Rasulullah SAW 

menggunakan pengetahuan dan pikiran untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kesungguhan dan 

kesempurnaan pekerjaan seseorang, dengan tenaga 

fisik dan pikiran, kebijaksanaan, akan diberi ganjaran 

dalam bentuk peningkatan kemakmuran dan 

kesempurnaan hidup. 

Di dalam Islam terdapat beberapa penjelasan 

mengenai prinsip-prinsip dari tenaga kerja yaitu :84 

1) Kemerdekaan Manusia 

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan 

aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang 

dengsn tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakkan 

untuk membangun tata kehidupan masyarakat toleran 

dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem 

perbudakkan dengan alasan apapun. Terlebih lagi 

adanya praktik jual beli pekerja dan pengabdian hak-

haknya yang sangat tidak menghargai nilai 

kemanusiaan. 

 
84 Ibid, h. 248. 
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2) Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia 

Islam menempatkan manusia apapun jenis 

profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal 

ini disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim 

yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah 

menegaskan dalam Q.S Al–Jumu’ah: 10 yang artinya, 

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi : dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. Ayat ini diperkuat hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi: “Tidaklah 

seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih 

baik daripada memakan dari hasil keringatnya 

sendiri”.85 

3) Prinsip Keadilan 

Keadilan penting bagi kehidupan manusia 

demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang 

layak sesuai dengan aktifitasnya, Q.S Al-Hadid: 25. 

يزَانَِ ٱْلك تَٰبَِ َمَعهرمِر َوأَنزَْلَنِا ب ٱْلبَ يّ نَٰتِ  ررسرَلَنِا أَْرَسْلَنا َلَقدِْ ٱلنَّاسِر ل يَ قرومَِ َوٱْلم   
ِمِ َوأَنزَْلَنِا ٱْْلَد يدَِ ف يهِ  ََبْسِر َشد يدِر َوَمنَٰف عِر ل لنَّاسِ  َول يَ ْعَلمَِ ٱللَِّر َمن  ب ٱْلق ْسطِ 

َعز يزِر َقو ىِ  ٱللََِّ نَِّإ ِ ِ ب ٱْلَغْيبِ  َوررسرَلهرۥِ يَنصرررهرۥِ  

“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 

 
85 Ibid, h. 249. 
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mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 

Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. 

(Q.S Al-Hadid: 25). 

Adil disini dimaksudkan juga dalam 

penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan 

yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan 

atas dasar keseimbangan yang kuat menolong yang 

lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya 

yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan 

jalan yang baik. Disamping itu keadilan dalam bidang 

ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh 

produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya. 

4) Prinsip Kejelasan Akad 

Islam sangat memperhatikan akad, ini termasuk 

salah satu bagian penting kehidupan perekonomian. 

Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka 

mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan 

yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua 

belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan 

nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai 

moral yang berkaitan dengan kehalalan.86 

d. Pendapatan Dalam Islam 

Dalam hal sumber pendapatan, Islam mengajarkan 

agar sesuatu itu didapat dan diperoleh dengan cara yang 

halal. Sesuatu yang didapat dan diperoleh dengan cara yang 

haram maka hukumnya haram juga. Sumber pendapatan, 

begitu juga dengan cara metodenya haruslah bersih, murni, 

adil, menaati hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, serta 

hukum-hukum yang telah disepakati Bersama. Jenis 

pendapatan yang dibenarkan oleh Islam, antara lain 

 
86 Ibid, h. 252. 
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pendapatan yang berasal dari pertanian, dagang, industri, 

gaji, harta warisan yang sah, pemberian (hadiah dan 

penghargaan), serta uang dari dana zakat.  

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik 

atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kedua pihak. 

Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urusan mereka, sehingga tidak terjadinya ketidakadilan 

antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Al-Qur’an 

memerintahkan kepada majikan untuk membayar 

pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya 

mereka terima sesuai kerja mereka. Demikian pula para 

pekerja akan dianggap penindas jika memaksa majikan 

untuk membayar melebihi kemampuannya.87 Di dalam Al-

Qur’an terdapat penjelasan mengenai prinsip keadilan yang 

tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22: 

َا َكَسَبتِْ َوهرمِْ َْلِ  ْلَْقِّ  َول ترْجٰزى كرلُِّ نَ ْفسِْ  ِب  ِر السَّٰمٰوتِ  َواْْلَْرضَِ ب   َوَخَلقَِ اللّٰ
 يرْظَلمرْونَِ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan 

tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri 

terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan 

dirugikan”. (Q.S Al-Jaatsiyah 45:22)  

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia 

karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. 

Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah 

dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini 

menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses 

produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa 

diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu 

dianngap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini 

 
87 Isnaini Harahap, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 91. 
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memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan 

berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja 

sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, 

juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. 

Dalam Islam redistribusi kekayaan terdiri dari tiga 

bagian. Pertama, ajaran Islam mengarahkan untuk 

memberikan pembelajaran atau pemberdayaan kepada para 

penganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa 

memberi penghidupan bagi mereka, serta untuk 

memberikan upah yang adil bagi orang-orang yang sudah 

bekerja. Kedua, ajaran Islam menekankan pembayaran 

zakat untuk redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada 

orang miskin yang karena ketidakmampuan atau cacat 

(secara mental, fisik atau faktor ekternal yang diluar 

kemampuan mereka, misalnya pengangguran), tak mampu 

untuk memperoleh kehidupan standar yang terhormat 

dengan tangan mereka sendiri. Dengan redistribusi ini 

maka akan tercapat kondisi sebagaimana disebutkan oleh 

Al-Qur’an dalam surat Al-hasyr ayat 7 : 

ِر َعٰلى َرسرْول ه م نِْ اَْهلِ  اْلقرٰرى فَل لّٰهِ  َول لرَّسرْولِ  َول ذ ِى اْلقرْرٰبِ َواْليَ ٰتٰمى  َماِي اَفَِۤاءَِ اللّٰ

 َوَماِي ٰاٰتىكرمِر
ْنكرْمِ   َواْلَمٰسك ْيِ  َواْبنِ  السَّب ْيل ِ  َكيِْ َْلِ َيكرْونَِ درْوَلةًِِ ِ َبْيَِ اْْلَْغن َيۤاءِ  م 

 َوات َّقروِا اللَِِّٰ ا نَِّ اللَِّٰ َشد ْيدِر اْلع قَِاب ِ 
 الرَّسرْولِر َفخرذرْوهِر وََِمِا ََنٰىكرمِْ َعْنهِر فَانْ تَ هرْواِ 

“Harta rampasan (fa’i) dari mereka yang 

diberikan Allah kepada Rsul-Nya (yang berasal) dari 

penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 

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

untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar hart aitu 

jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 
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Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S Surah Al-Hasyr 

59:7) 

Ketiga, pembagian harta warisan dari orang yang 

telah meninggal kepada beberapa orang sesuai aturan Islam 

sehingga menguatkan dan mempercepat distribusi 

kekayaan dalam masyarakat. Pemerataan pendapatan dan 

kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan 

berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah 

dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi 

atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan 

kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena setiap 

orang tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama 

dalam menciptakan produksi, karena setiap individu 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memproduksi sesuatu. Maka Islam menciptakan 

mekanisme tersendiri dalam rangka penciptaan pemerataan 

pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, 

wakaf, infak, hadiah, dan hibah.88 

 
88 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responbility Pada Lembaga 

Keuangan Syariah Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017), h. 65. 
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Islam juga mengharamkan mengambil keuntungan 

yang mengandung unsur dan praktik bisnis haram, ketika 

penghasilan atau barang-barang yang diperoleh dengan 

niat yang bururk dan usaha yang tidak jujur, atau sumber 

yang tidak halal, maka keuntungan tersebut menjadi tidak 

halal atau biasa disebut dengan pendapatan yang haram. 

Pendapatan dan perolehan seperti ini tentu saja dilarang 

dalam Islam. Berikut ini merupakan keuntungan yang 

mengandung unsur haram :89 

1) Keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram, seperti 

bisnis minuman keras, narkoba, jasa kemaksiatan, 

perjudian, renternir, dan praktik riba, makanan dan 

minuman yang merusah, serta benda-benda yang dapat 

membahayakan secara rohani dan jasmani. 

2) Keuntungan dari jalan curang dan manipulasi. 

3) Manipulasi dengan cara merahasiakan harga aktual. 

4) Keuntungan dengan cara menimbun dan spekulatif. 

Dari uraian diatas, bahwa setiap orang boleh 

mencari keuntungan tanpa batas apapun asalkan sesuai 

dengan hukum-hukum Islam. Islam juga mengharapkan 

agar seseorang melakukan suatu usaha agar mendapatkan 

dan memperoleh sesuatu, usaha yang dilakukan juga harus 

secara adil, jujur, tidak curang, dan sumber yang halal. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan atau 

jawaban sementara terhadap masalah yang ditanyakan dalam 

Penelitian dan perlu diuji/dibuktikan/diverifikasi kebenarannya 

dengan data. Hipotesis ini bersumber dari permasalahan atau tujuan 

Penelitian dan kerangka teori hasi tinjauan terhadap pustaka. 

 
89 Ibid, h. 105. 
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Hipotesis berisi keterkatan atau hubungan antar variabel 

Penelitian.90 

Berdasarkan latar belakang masalah, serta kerangka 

berfikir tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut ini : 

1. H0 : Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM jasa steam motor Gerkatin di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Ha : Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM jasa steam motor Gerkatin di Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan. Jika tenaga kerja yang dimiliki berkualitas maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Tenaga kerja 

ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga kerja disabilitas dan 

non disabilitas. Dalam Islam tenaga kerja ini di pandang sebagai 

faktor produksi, karena semua kekayaan alam tidak akan berguna 

apabila tidak diolah atau dieksploitasi oleh manusia. Dengan 

menyerapnya tenaga kerja ini terutama bagi para penyandang 

disabilitas maka hal ini dapat mengurangi permasalahan bagi 

perekonomian mereka. Serta upaya pemerintah untuk lebih 

memberdayakan mereka tercapaikan. Selain itu hal ini dapat 

mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan disuatu Negara. 

 

   

 
90 Solimun, Armanu, dan Adji Achmad Rinaldo F, Metodologi Penelitian 

Kuantitatif Perspektif Sistem, (Malang: UB Press, 2018), h. 74. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Dalam kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan 

antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu antara variabel 

dependen dan independen. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah pengaruh (X1) penyerapan tenaga kerja 

penyandang disabilitas, sedangkan yang menjadi variabel dependen 

adalah peningkatan pendapatan UMKM (Y). Yang dimana variabel 

penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas ini berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan UMKM 
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