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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

PDRB sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

lampung dan mengetahui perspektif ekonomi islam tentang pengaruh 

PDRB sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian 

ini data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data PDRB 

Provinsi Lampung dan data tenaga kerja di Provinsi Lampung. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi Badan 

Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana 

dengan menggunakan program computer IBM SPSS Statistik 20 dan 

Microsoft Excel 2010. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji hipotesis 

yang telah di lakukan sektor basis memiliki nilai probability sebedar 

0,011 < 0,05 yang menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sektor basis 

terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi lampung diterima. 

Sektor basis dalam pandangan ekonomi islam merupakan suatu bentuk 

sumber daya alam yang telah disediakan oleh allah agar setiap 

manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang disediakannya. 

Pemanfaatan sektor basis sesuai dengan prinsip ekonomi islam yakni 

secara adil dan merata akan memberikan manfaat bagi bayak orang 

serta dapat menciptakan kehidupan masyarakat sejahtera dunia dan 

akhirat sebagaimana tujuan ekonomi islam yaitu untuk mencapai falah 

yakni kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

 

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Sektor Basis,  

  Penyerapan Tenaga kerja 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine how the influence of the Gross 

Regional Domestic Product basic sector on labor absorption in the 

province of Lampung and to find out the Islamic economic 

perspective on the effect of the Gross Regional Domestic Product 

basic sector on employment. This research is a quantitative research 

using documentation data collection techniques and literature study. In 

this study, the data used are secondary data, namely data on the Gross 

Regional Domestic Product of Lampung Province and data on labor in 

Lampung Province. The data obtained in this study were sourced from 

the official website of the Central Statistics Agency. This study uses 

simple regression analysis using the IBM SPSS Statistics 20 computer 

program and Microsoft Excel 2010. 

 The results of this study indicate that based on the hypothesis test 

that has been carried out the base sector has a probability value of 

0.011 <0.05 which indicates that the hypothesis which states that there 

is a significant influence between the base sector variables on 

employment in Lampung province is accepted. The basic sector in the 

view of Islamic economics is a form of natural resources that have 

been provided by Allah so that every human being can benefit from 

what it provides. Utilization of the basic sector in accordance with 

Islamic economic principles, namely in a fair and equitable manner, 

will provide benefits to many people and can create a prosperous 

community life in the world and the hereafter as the goal of Islamic 

economics is to achieve falah, namely happiness in the world and the 

hereafter. 

 

Key Words : Gross Regional Domestic Product, Basis Sector, labor  

  absorption 
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MOTTO 

 

                           

                      

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

  

(QS.At-Taubah :105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam judul skripsi ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul dari skripsi ini 

adalah “Analisis Pengaruh PDRB Sektor Basis Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2015-2020” untuk itu perlu di uraikan 

pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah suatu kegiatan dalam rangka mempelajari 

suatu bentuk benda, fakta, maupun fenomena dalam 

mempelajari hubungan antar bagian yang terkait dari berbagai 

fungsi menjadi satu.
1
 

2. Pengaruh adalah  suatu daya yang ada atau timbul dari suatu 

hal yang memiliki akibat atau hasil dari dampak yang ada.
2
 

3. PDRB adalah  nilai tambah (value added ) yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi dalam daerah tertentu.
3
 

4. Sektor Basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung 

perekonomian wilayah bersangkutan karena mempunyai 

keuntungan kompetitif (Competetive Advantage)
4
 

5. Penyerapan Tenaga Kerja adalah banyaknya lapangan kerja 

yang sudah terisi pekerja yang dapat dilihat dari banyaknya 

                                                             
1
Kristiawan Nugroho, ―Model Analisis Prediksi Menggunakan 

Metode Fuzzy Time Series,‖ Infokam 12, no. 1 (2016): 46. 
2
Lucky Riana Putri, ―Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan 

PDRB Kota Surakarta,‖ Cakra Wisata 21, no. 1 (2020): 45.  
3
Habiburrahman, ―Analysis of Regional Gross Domestic Product ( 

Gdp ) of Labor Absorption in Lampung Province,‖ Jurnal Manajemen Dan 

Bisnis 3, no. 1 (2012): 101–14. 
4
Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2014), 93. 
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jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu sektor 

perekonomian.
5
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan 

atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu 

yang terjadi dengan pandangan yang luas.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-

quran dan Sunah.
7
 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di perjelas bahwa 

yang di maksud dengan judul di atas adalah penelitian mengenai 

seberapa besar kontribusi PDRB sektor basis tehadap penyerapan 

tenaga kerja di provinsi lampung menurut perspektif ekonomi islam 

tahun 2015-2020. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam sektor ekonomi 

merupakan upaya pemerintah dalam mengubah keadaan masyarakat 

menjadi lebih baik lagi melalui peningkatan pendapatan, kesempatan 

kerja dan kemakmuran masyarakat.
8
 Salah satu indikator yang di 

gunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah yaitu dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang telah tercapai di wilayah tersebut. Suatu wilayah di katakan 

berhasil dalam melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan 

ekonomi masyarakat di wilayahnya tinggi, semakin tinggi tingkat 

                                                             
5
Ni Putu Ambar Pratiwi and I Gusti Bagus Indrajaya, ―Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali,‖ Buletin 

Studi Ekonomi, 2019, 220, https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05. 
6
Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 29.   
7
P3Ei, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13. 

8
R. Didi Djadjuli, ―Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi 

Daerah,‖ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 5, no. 2 (2018): 8–21. 
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pendapatan perkapita maka semakin berhasil wilayah tersebut dalam 

melaksanakan pembangunan.
9
 

Tenaga kerja menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam suatu 

proses pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi tenaga kerja 

dapat menjadi modal utama perekonomian yang memiliki dampak 

langsung pada tingkat pembangunan ekonomi. Faktor terpenting dari 

tenaga kerja bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja 

yang ada, tetapi  juga dilihat dari kualitas tenaga kerja itu sendiri. 

Semakin berkualitas tenaga kerja maka akan memberikan dampak 

yang besar bagi peningkatan nilai tambah yang dihasilkan.
10

 Tenaga 

kerja yang berkualitas akan mampu memberikan hasil produksi yang 

berkualitas yang dapat mempercepat pembangunan di dalam suatu 

negara. 

Dalam pandangan Islam penggunaan tenaga kerja berorientasi 

pada penggunaan tenaga kerja dengan penuh keberkahan dan tidak 

hanya berfokus pada kehidupan duniawi saja atau keuntungan semata. 

Islam juga menjadikan bekerja dan memproduksi sebagai kewajiban 

bagi orang-orang yang mampu.
11

  Tenaga kerja dalam islam dianggap 

sebagai faktor penting dalam suatu kegiatan produksi karena tanpa 

adanya tenaga kerja dan usaha untuk mengelolanya, kekayaan alam 

yang tersedia akan tetap tersimpan. Sistem ekonomi islam 

memandang bekerja tidak hanya sebagai faktor pendorong suatu 

kegiatan perekonomian tetapi menganggap bekerja merupakan suatu 

perbuatan yang mulia dalam menciptakan kemaslahatan bersama. 

Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha 

sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Jummu’ah ayat 10 : 

 

                                                             
9
Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi 

dan Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan, (Jakarta: Pustaka 

Taman Ilmu, 2019) 
10

D.C. Tyas, Ketenagakerjaan Indonesia (Semarang: Alpirin, 2010). 
11

Ririn Rusniati, Sudarti Sudarti, and Atut Frida Agustin, ―Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Kabupaten Malang,‖ FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 3, 

no. 2 (2018): 34, https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7232. 
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“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.” 

 

Dalam pembangunan ekonomi permasalahan pertumbuhan 

penduduk merupakan masalah pokok yang sering di hadapi. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulan berbagai 

masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang di 

lakukan. Di negara berkembang seperti indonesia, tingginya 

pertumbuhan penduduk akan mempercepat pertumbuhan jumlah 

angkatan kerja.
12

 Angkatan kerja yang terus tumbuh dan bertambah 

tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada akan 

menimbulkan permasalahan baru berupa tidak terserapnya tenaga 

kerja.  

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai banyaknya 

lapangan kerja yang sudah terisi pekerja yang dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu sektor 

perekonomian.
13

 Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting 

dalam pembangunan suatu daerah, pertumbuhan penduduk yang 

tinggi disertai penambahan jumlah angkatan kerja dapat menjadi 

beban yang dapat menghambat proses pembangunan. Tenaga kerja 

dapat di jadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah secara 

keseluruhan. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke 

pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan 

kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya 

                                                             
12

Maulida Indriani, ―Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam 

Pembangunan Ekonomi,‖ Gema Keadilan 1, no. 1 (2016): 68. 
13

Ni Putu Ambar Pratiwi and I Gusti Bagus Indrajaya, ―Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali,‖ Buletin 

Studi Ekonomi, 2019, 220, https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05. 
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angka pengangguran yang dapat menghambat proses pembangunan 

yang di lakukan.
14

 

Tabel 1.1 

Penduduk yang Bekerja di Provinsi Lampung  

Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa) 

Tahun Penduduk Bekerja 

2015 3.635,26 

2016 3.931,32 

2017 3.896,23 

2018 4.060,38 

2019 4.077,93 

2020 4.280,11 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
15

 

 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa dalam kurun waktu enam tahun 

terakhir penyerapan tenaga kerja di provinsi lampung cenderung 

fluktuatif. Penyerapan tenaga kerja tertinggi pada tahun 2020 sebesar 

4.280,11 dan penyerapan tenaga kerja terendah terdapat pada tahun 

2015 sebesar 3.635,26. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan 

penurunan penduduk yang bekerja disetiap tahunnya. Hal tersebut  

menunjukan bahwa belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja 

yang ada di provinsi lampung. 

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, 

suatu daerah harus mengetahui keunggulan ekonomi yang dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Keunggulan ekonomi 

yang dimiliki suatu daerah dapat menjadi indikator penting dalam 

menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja 

yang ada di suatu daerah. Sektor basis merupakan sektor penunjang 

                                                             
14

Stasya Walangi, Rosalina A.M. Koleangan, dan Hanly F. DJ. Siwu 

ngi, ―Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Di Kota Manado,‖ Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 17, no. 1 (2017): 171–82. 
15

Penduduk yang berkerja di provinsi lampung tahun 2015-2020, 

tersedia https://lampung.bps.go.id/indicator/6/438/1/penduduk-usia-15-yang-

bekerja.html (15 juli 2021) 

https://lampung.bps.go.id/indicator/6/438/1/penduduk-usia-15-yang-bekerja.html%20(15
https://lampung.bps.go.id/indicator/6/438/1/penduduk-usia-15-yang-bekerja.html%20(15
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dalam PDRB dan memiliki kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian suatu daerah.
16

 Suatu sektor dapat di katakan sektor 

basis apabila aktifitas sektor tersebut memiliki keunggulan bila di 

bandingkan dengan kegiatan tersebut secara nasional atau dengan kata 

lain hasil produksi kegiatan basis mampu  mencukupi kebutuhan 

masyarakat di wilayah tersebut dan juga dapat di ekspor guna 

memenuhi kebutuhan di wilayah lain.
17

 Kegiatan ekspor yang di 

lakukan ke wilayah lain akan memberikan pemasukan berupa 

pendapatan bagi daerah yang menyebabkan terjadinya konsumsi dan 

investasi di daerah tersebut yang selanjutnya kegiatan tersebut  akan 

menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap jumlah 

angkatan kerja yang ada. 

 

Tabel 1.2 

 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 ( Juta Rupiah) 

SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, 

Kehutanan, 

dan 

Perikanan 

63745490,

31 

65730542,

92 

66297141,

32 

66941020,

15 

67830715,

43 

68285199,5

2 

Pertambanga

n dan 

Penggalian 

12079303,

38 

12606327,

66 

13412340,

16 

13684535,

07 

14053723,

23 

13561765,0

7 

Industri 

Pengolahan 

35913820,

52 

37326314,

76 

39633860,

82 

43218138,

58 

46778307,

79 

44324676,2

1 

Pengadaan 

Listrik dan 

Gas 

220012,27 269487,26 373055,19 397452,24 435621,68 431997,87 

Pengadaan 

Air, 

Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

200669,64 207839,96 222696,08 230689,00 242882,75 255164,15 

Konstruksi 
17473157,

89 

18963099,

31 

21041119,

53 

22798256,

09 

24169118,

83 

23673614,3

3 

                                                             
16

Oktavianus Katiandagho, Gene H. M Kapantouw, dan Caroline B. 

D Pakasi, ―Peran Sektor Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi 

Sulawesi Utara,‖ Agri-Sosio Ekonomi 13, no. 1 (2017): 65–80. 
17

Retno Mustika Dewi dan Hadi Syarifuddin, ―Analisis Sektor Basis 

Dan Non Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2003-2012,‖ Pendidikan Ekonomi (JUPE) 2, no. 3 (2012): 1–19. 
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Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda 

Motor 

23294480,

58 

24819046,

68 

26435150,

31 

28251039,

47 

30285059,

87 

28273116,9

0 

Transportasi 

dan 

Pergudangan 

9794991,0

3 

10566312,

34 

11263644,

30 

11935704,

06 

12898542,

07 

12174484,6

2 

Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan  

Minum 

2632962,3

4 

2813105,1

9 

3038884,9

0 

3357790,4

6 

3663400,4

8 
3479862,51 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

8406948,8

6 

9300228,3

5 

10299087,

14 

11137429,

55 

12024212,

30 

12988458,8

7 

Jasa 

Keuangan 

dan Asuransi 

4139372,7

5 

4476295,2

4 

4677882,1

8 

4784083,4

9 

4920368,7

4 
5105271,43 

Real Estat 5966146,5 
6424305,4

6 

6807093,6

3 

7045413,5

9 

7459605,5

7 
7330193,36 

Jasa  

Perusahaan 
285427,54 297456,20 314915,03 321799,57 334573,14 329776,95 

Administrasi 

Pemerintaha

n, 

Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib 

 

6423699,1

2 

 

6456916,0

1 

6727747,8

2 

7120888,7

3 

7462550,9

0 
7829855,02 

Jasa 

Pendidikan 

5339599,2

0 

5723370,3

9 

6012166,0

6 

6558471,3

3 

7104741,6

3 
7396830,67 

Jasa 

Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

1903919,9

8 

2019683,8

4 

2115932,3

0 

2249067,7

1 

2402188,0

0 
2664647,95 

 Jasa lainnya 
1716915,6

5 

1793396,7

1 

1953279,9

8 

2135261,9

2 

2307759,4

1 
2201941,95 

Total PDRB 
199536916

,6118 

209793728

,29 

220626096

,76 

232165986

,99 

244380371

,81 

240306857,

37 

                                                             
18

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut 

Lapangan Usaha 2015-2019 tersedia, 

https://lampung.bps.go.id/publication/2020/04/30/b75a7ba008b7b84bd2abfb

47/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-lampung-menurut-lapangan-

usaha-2015-2019.html (6 september 2021) 

https://lampung.bps.go.id/publication/2020/04/30/b75a7ba008b7b84bd2abfb47/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-lampung-menurut-lapangan-usaha-2015-2019.html
https://lampung.bps.go.id/publication/2020/04/30/b75a7ba008b7b84bd2abfb47/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-lampung-menurut-lapangan-usaha-2015-2019.html
https://lampung.bps.go.id/publication/2020/04/30/b75a7ba008b7b84bd2abfb47/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-lampung-menurut-lapangan-usaha-2015-2019.html
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung19 

 

Dari tabel 4.2 menunjukan bahwa terdapat perbedaan laju 

pertumbuhan disetiap sektor ekonomi yang terdapat dalam PDRB 

Provinsi Lampung. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir laju 

petumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada dalam PDRB cenderung 

mengalami kenaikan yang positif walaupun pada tahun 2020 

pertumbuhan beberapa sektor ekonomi dalam PDRB mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya  angka tersebut 

masih diatas perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Lampung yang mengalami fluktuatif serta penyerapan tenaga 

kerja yang belum maksimal menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang di Provinsi Lampung tidak diiringi dengan penciptaan 

lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut 

menandakan bahwa sektor-sektor ekonomi yang tercermin dalam 

PDRB belum dimaksimalkan potensinya oleh pemerintah Provinsi 

Lampung.   

Maka dari itu perlu adanya perhatian serius untuk memahami 

sektor mana saja yang terus berkembang dan sektor apa saja yang 

mengalami penurunan. pertumbuhan dari banyaknya sektor-sektor 

ekonomi dapat mendukung satu sama lain, sehingga penting bagi 

setiap daerah untuk mengetahui sektor mana yang mempunyai potensi 

sebagai sektor basis yang dapat menunjang perekonomian suatu 

daerah. Dengan mengetahui sektor mana yang merupakan sektor basis 

maka dapat membantu pemerintah dalam mengelola kebijakan 

ekonomi dan pembangunannya sehingga dapat menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Latar belakang tersebut yang membuat 

peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sektor basis provinsi 

lampung terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi 

Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka 

penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh PDRB Sektor Basis terhadap 

                                                             
19

Produk domestik regional bruto provinsi lampung menurut 

lapangan usaha tahun 2016-2020, tersedia 

https://lampung.bps.go.id/publication/2021/04/05/adc1f1f4b8c2c8096db3284

e/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-lampung-menurut-lapangan-

usaha-2016-2020.html (6 september 2021) 
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Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2015-2020. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja adalah 

banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi pekerja yang dapat dilihat 

dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu sektor 

perekonomian. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disuatu sektor 

perekonomian disebabkan karena adanya permintaan akan tenaga 

kerja. Kenaikan permintaan suatu perusahaan terhadap tenaga kerja 

tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang dan jasa 

yang di produksinya. Sektor basis menjadi indikator penting dalam 

terciptanya lapangan pekerjaan di suatu daerah sebagai penujang 

perekonomian suatu daerah, sektor basis merupakan sektor unggulan 

yang hasil produksinya tidak hanya mampu untuk memenuhi 

kebutuhan di daerahnya sendiri tetapi juga dapat di ekspor ke daerah 

lain.  Bertambahnya permintaan barang dan jasa dari luar daerah akan 

berpotensi meningkatkan produksi serta pendapatan bagi daerah 

sekaligus menciptakan peluang lapangan pekerjaan. agar 

permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu PDRB sektor 

basis sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

penyerapan tenaga kerja di provinsi lampung. 

2. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu enam 

tahun terakhir yakni 2015-2020 pada setiap variabel independen 

dan dependen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan di 

teliti meliputi : 

1. Bagaimana pengaruh PDRB sektor basis terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2020 ? 
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2. Bagaimana perspektif ekonomi islam mengenai sektor basis? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalis pengaruh PDRB sektor basis terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2015-

2020. 

2. Untuk Mengetahui perspektif ekonomi islam mengenai sektor 

basis. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan 

bagi penelitian lanjutan, menambah pembendaharaan 

bacaan, dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

PDRB sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi 

perancang kebijakan pembangunan untuk mengembangkan 

sektor perekonomian yang memiliki potensi sehingga dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan aspirasi kepada pihak yang 

berwenang dalam mengambil kebijakan dan memberikan 

solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan kepada 

pemerintah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan  yang 
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relevan dalam penelitian ini. Bagian ini akan memberikan penjelasan 

mengenai penelitian tedahulu yang berkaitan dengan rencana 

penelitian. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini 

masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :  

1. Hadina Rizky Amalia dan Herry Yulistiyono (2020) 

 Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Sektor Basis Dan 

Non Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten 

Gresik” hasil penelitian ini menunjukan sektor ekonomi yang 

menjadi sektor basis di kabupaten gersik adalah sektor 

pertambangan dan penggalihan, sektor industri pengolahan dan 

sektor pengadaan listik. Nilai elastisitas tenaga  kerja 

menunjukan seluruh sektor memiliki nilai elastisitas yang 

positif hanya sektor pertanian yang memiliki nilai negatif. Hal 

tersebut berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 

1% pada sektor pertanian maka akan menurunkan jumlah 

tenaga kerja di sektor tersebut.
20

 

2. Datje Renjaan (2020) 

Penelitian yang berjudul “Hubungan Sektor Ekonomi Basis 

Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Halmahera 

Barat” hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua sektor 

perekonomian yang merupakan sektor basis di Halmahera Barat 

yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan. Dalam 

hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja hanya sektor 

pertanian yang merupakan sektor basis yang mampu menyerap 

tenaga kerja cukup banyak hal ini dapat dilihat dari perhitungan 

nilai LQ>1, selain itu faktor alam dan kondisi geografis 

halmahera barat sangat menunjang bagi pertanian.
21

 

 

                                                             
20

Hadina Rizky Amalia dan Herry Yulistiyono, ―Analisis Peran 

Sektor Basis Dan Non Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten 

Gresik,‖ Jurnal Ilmiah Aset 22, no. 2 (2020): 103–15, 

https://doi.org/10.37470/1.22.2.166. 
21

Datje Renjaan, ―Hubungan Sektor Ekonomi Basis Dengan 

Penyerapan Tenaga Kerjadi Kabupaten Halmahera Barat,‖ Pendidikan Dan 

Ekonomi 1, no. 1 (2020): 1–9. 
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3. Kalzum R. Jumiyanti (2018) 

Penelitian yang berjudul “Analisis Location Quotient Dalam 

Penentu Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten 

Gorontalo” hasil penelitian ini menunjukan terdapat tujuh 

sektor basis di kabupaten gorontalo yakni sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan 

listrik dan gas, sektor kontruksi, sektor transoirtasi dan 

pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jadas 

keuangan dan asuransi. sektor pengadaan listrik dan gas 

merupakan sektor yang paling stabil untuk di jadikan kegiatan 

basis di wilayah kabupaten Gorontalo. Sektor tersebut memiliki 

kontribusi yang cukup tinggi dan nilai LQ yang tinggi 

kabupaten Gorontalo terhadap perekonomian kabupaten 

Gorontalo.
22

 

4. Dedi Setiawan, Purwaka Hari Prihanto, dan Candra Mustika 

(2018) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan Sektor Ekonomi 

Basis Dengan Penyerapan Tenaga kerja Di Kabupaten 

Merangin” hasil penelitian ini menunjukan Sektor ekonomi 

yang menjadi sektor basis di kabupatan merangin selama tahun 

2008-2015 adalah sektor kontruksi dengan nilai rata- rata LQ 

sebesar 1,40 dan sektor jasa-jasa dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 1,26.  Hubungan pdrb sektor basis dengan penyerapan 

tenaga kerja, hanya sektor jasa-jasa yang memiliki hubungan 

yang kuat dengan nilai koefisiensi korelasi person sebesar 

0,76.
23

 

 

                                                             
22

Kalzum R. Jumiyanti, ―Analisis Location Quotient Dalam 

Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Gorontalo,‖ Gorontalo 

Development Review 1, no. 1 (2018): 29, 

https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112. 
23

Dedi Setiawan, Purwaka Hari Prihanto, dan Candra Mustika, 

―Analisis Hubungan Sektor Ekonomi Basis Dengan Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Kabupaten Merangin,‖ E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan 

Lingkungan 7, no. 1 (2018): 23–32, https://online-

journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/4784. 
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5. Oktavianus Katiandagho, Gene H. M Kapantouw, dan Caroline 

B. D Pakasi (2017) 

Penelitian ini berjudul“Peran Sektor Basis Dalam 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara”  hasil 

penelitian ini menunjukan sektor yang menjadi sektor basis di 

Sulawesi Utara adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan, Sektor Kontruksi, Sektor Transportasi dan 

Komunikasi. 

Sektor pertanian  memiliki tingkat penyerapan jauh lebih 

besar dibanding kedua sektor basis lainnya, akan tetapi laju 

pertumbuhan produktifitas tenaga kerja mengalami penurunan. 

Sedangkan sektor transportasi dan komunikasi penyerapan 

tenaga kerja lebih kecil, namun laju pertumbuhan produktifitas 

tenaga kerja lebih besar, yang kemudian diikuti oleh sektor 

kontruksi. 
24

 

6. Habiburrahman (2012) 

Penelitian ini berjudul “Analisi Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

di Provinsi Lampung” hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

npeningkatan PDRB 1 satuan akan diikuti dengan Peningkatan 

penyerapan tenaga kerja debedar 0,6170 satuan. Pengaruh 

PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi lampung 

tercermin dari hasil pengaruh simultan R2 =0,7886 yang 

memberikan makna pengaruh PDRB adalah sebesar 78,86% 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya 21,14% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam 

model. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

                                                             
24

Oktavianus Katiandagho, Gene H. M Kapantouw, dan Caroline 

B.D Pakasi ―Peran Sektor Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi 

Sulawesi Utara Agri-Sosioekonomi 13.1 (2017): 65-80.‖ 
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Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Menyajikan teori-teori yang di gunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi landasan teori  

kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Merupakan uraian tentang metode analisis yang 

di gunakan dalam penelitian, penentuan populasi, 

sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

oprasional variabel serta teknik pengolahan dan 

analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Terdiri dari deskripsi data penelitian serta  

pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V Penutup 

Terdiri dari kesimpulan serta saran bagi pihak-

pihak terkait dalam penelitian ini.  



 

15 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

Produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai akibat aktifitas 

ekonomi dalam suatu priode tertentu tanpa memperhatikan apakah 

faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan 

PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan 

produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar 

harga berlaku dan harga konstan (rill).
25

  Pada dasarnya PDRB 

merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

dari suatu daerah dengan periode tertentu. Analisi tentang 

perencanaaan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi umumnya 

menggunakan PDRB sebagai data dan informasi yang mendasar. 

Terdapat dua cara Penyajian PDRB, yaitu PDRB atas dasar 

harga konstan (ADHK) artinya semua pendapatan dinilai atas dasar 

harga tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun 

ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill bukan 

karena kenaikan harga atau inflasi. Dengan kata lain PDRB atas 

dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan 

atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada 

tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Sedangkan PDRB 

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi 

atau pendapatan (pengeluaran) yang dimiliki sesuai dengan harga 

yang berlaku pada tahun bersangkutan. Perkembangan PDRB Atas 

dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan 

perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam 

volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan 

dalam tingkat harga dan menunjukan pendapatan yang dapat 

dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai 

                                                             
25

Badan Pusat Statistik, PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia 

Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, h.5 
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tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada 

setiap tahun.  

Salah satu faktor yang mendorong investor melakukan 

investasi di suatu daerah adalah karena faktor ekonomi di daerah 

tersebut, seperti potensi pasar sumber daya alam dan daya saing. 

Potensi pasar digambarkan dengan besarnya pendapatan daerah 

tersebut yang dicerminkan oleh nilai produk domestik regional 

bruto.Peranan pendapatan daerah (PDRB) terhadap investasi sangat 

penting karena pendapatan yang tinggi akan memperbesar 

pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan yang tinggi 

akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya 

permintaan juga akan meningkatkan keuangan perusahaan dan 

mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan kata lain 

apabila PDRB meningkat maka investasi akan bertambah tinggi 

juga dengan demikian investasi mendapat pengaruh pendapatan 

daerah.
26

 

 

2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto 

Data PDRB adalah salah satu indikator yang dapat menunjukan 

kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Berikut merupakan 

kegunaan dari PDRB antara lain sebagai berikut : 

a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. 

Nilai PDRB yang besar menunjukan kemampuan sumber 

daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya. 

b. PDRB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk 

menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ketahun. 

c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha 

menunjukan perekonomian atau peranan setiap kategori 

ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi 

yang mempunyai peran besar menunjukan basis 

perekonomian suatu wilayah. 

                                                             
26

Habiburrahman, ―Analysis of Regional Gross Domestic Product ( 

Gdp ) of Labor Absorption in Lampung Province,‖ Jurnal Manajemen Dan 

Bisnis 3, no. 1 (2012): 101–14. 
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d. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukan 

nilai PDRB per satu orang penduduk. 

e. PDRB perkapita atas darar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita 

penduduk suatu negara.
27

 

Data PDRB menggambarkan kemampuan wilayah dalam 

menghasikan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara 

teoritis pada tingkat tertentu nilai tersebut juga mencerminkan 

besarnya nilai tambah atau pendapatan masyakat secara 

keseluruhan. Dimana dalam PDRB terdiri dari tujuh belas sektor 

ekonomi yaitu (a) pertanian, kehutanan dan perikanan, (b) 

pertambangan dan penggalian, (c) industri pengolahan, (d) 

pengadaan listrik dan gas, (e) pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang, (f) kontruksi, (g) perdagangan besar dan 

eceran, (h) Transportasi dan Pergudangan, (i) Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, (j) Informasi dan Komunikasi, (k) 

Jasa Keuangan dan Asuransi, (l) Real Estat, (m) jasa perusahaan, 

(n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, (o) Jasa Pendidikan, (p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial, (q)  Jasa lainnya. 

B. Teori Basis Ekonomi 

Basis ekonomi merupakan salah satu teori pertumbuhan regional 

tertua yang mulai dikenal pada awal tahun 1900. Teori basis ekonomi 

digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor utama jangka pendek 

pembangunan ekonomi regional dengan relevansi khusus untuk 

wilayah kecil. Model basis ekonomi ini berfokus pada kegiatan ekspor 

daerah sebagai sumber utama pertumbuhan daerah.
28

 Harry W. 

Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan 

barang dan jasa dari luar daerah, aliran uang yang masuk dari daerah 

                                                             
27

Badan Pusat Statistik, PDRB Provinsi- Provinsi di Indonesia 

Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, h.7 
28

Andrew C. Krikelas, ―Why Regions Grow: A Review of Research 

on the Economic Base Model,‖ Economic Review 77, no. Jul (1992).  
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lain (yaitu pendapatan eksternal) menjadi mesin penggerak utama 

kegiatan ekonomi di tingkat daerah.
29

.  

Teori basis ekonomi menegaskan bahwa cara memperkuat dan 

menumbuhkan ekonomi daerah adalah dengan mengembangkan dan 

meningkatkan sektor basis.
30

 Basis ekonomi suatu daerah terdiri dari 

kegiatan-kegiatan yang menyediakan lapangan kerja dan pendapatan 

inti yang menjadi sandaran ekonomi lokal lainnya. Teori basis 

ekonomi mengasumsikan bahwa semua kegiatan ekonomi daerah 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan basis atau non basis. Menurut 

teori ekonomi basis aktifitas ekonomi total diasumsikan dibagi 

menjadi dua aspek yang berbeda yaitu antara aktifitas ekonomi basis 

yang merupakan kegiatan yang ditujukan untuk produksi barang dan 

jasa yang pada akhirnya dijual kepada konsumen di luar wilayah, dan 

kegiatan ekonomi non basis yang meliputi kegiatan yang terlibat 

dalam memproduksi barang dan jasa yang di konsumsi secara lokal.
31

 

Kegiatan basis didefinisikan sebagai kegiatan yang  memberikan 

pemasukan berupa pendapatan eksternal dan bersifat exogenous yang 

artinya tidak terikat  pada kondisi internal perekonomian wilayah dan 

sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. 

Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan yang hanya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri dan kegiatan ini 

masih sangat bergantung pada kegiatan basis. Dalam hal ini hanya 

kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

wilayah.
32

  

Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kepasar lokal dan 

ekspor harus di tempatkan pada salah satu sektor basis maupun non 

basis. Dalam mengkategorikan suatu perusahaan kedalam kegiatan 

basis dan non basis didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi daerah di 

                                                             
29

Harry W Richardson, Regional Growth Theory, Angewandte 

Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967. 
30

Sabah Faihan Mahmud, ―The Economic Base of Tikrit City,‖ 

Global Journal of Management and Economics 1 (2020): 17–28. 
31

Andrew C. Krikelas, ―Why Regions Grow..., 17 
32

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi 

Revisi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), 55. 
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bagi menjadi dua sektor umum yaitu sekor basis dan sekor non basis.
33

 

Sektor ekonomi yang mampu menghasilkan output untuk memenuhi 

kebutuhan daerahnya dan diperdagangkan keluar daerah untuk 

menambah pendapatan daerah serta dapat dijadikan sebagai sektor 

unggulan disebut dengan sektor basis. Sedangkan, sektor non basis 

atau sektor non unggulan  merupakan sektor ekonomi yang hanya 

mampu untuk memenuhi kebutuhan didaerahnya dan tidak melakukan 

ekspor ke  luar daerah lain, sektor non basis terikat terhadap kondisi 

ekonomi wilayah setempat dan tidak dapat berkembang melebihi 

pertumbuhan ekonomi wilayah.
34

  

Pada saat ini sektor basis lebih dikenal dengan sektor yang 

memiliki competitive advantage (keunggulan kompetitif) yakni 

kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produksinya diluar 

daerah atau pasar global. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

Keunggulan kompetitif yaitu  sumber daya alam atau kekayaan alam 

yang ada di suatu daerah. Dalam islam pemanfaatan sumber daya alam 

harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam yakni secara adil dan 

bijaksana bukan hanya dimanfaatkan untuk segelintir orang saja. 

Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk dimanfaatkan dan 

dikelola oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya 

sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 13: 

 

                     

             

 “dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” 

 

                                                             
33

Addis Ababa Othow Akongdit, Impact of Political Stability on 

Economic Development:Case of South Sudan, (USA : AuthorHouse 2013). 
34

Atik Yulianti, ―Potentials of Leading Sectors in Bangka Belitung 

Island Province on 2013-2017,‖ Jurnal Ekonomi Pembangunan 17, no. 1 

(2019): 32, https://doi.org/10.22219/jep.v17i1.9625.  
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Tafsir An-Nafahat Al- Makkiyah/ Syaikh Muhammad bin shalih 

asy-syawi mengatakan (Dan dia menundukan untuk kalian apa yang 

ada dilangit) berupa matahari bulan bintang-bintang, air hujan dan 

lainnya (Dan apa yang ada di bumi) berupa binatang-binatang, pohon-

pohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai dan lainnya. Maksudnya adalah 

allah menciptakan semua yang ada untuk dimanfaatkan oleh kalian 

semuanya, lafal Jamii’an ini berkedudukan menjadi taukid atau 

mengukuhkan makna lafal sebelumnya darinya. Lafal Minhu ini 

menjadi hal atau kata keterangan keadaan, maksudnya semuanya itu 

ditundukan olehnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan allah bagi kaum 

yang berfikir mengenainya, karena itu lalu mereka beriman.
35

 Jika 

ayat ini dihubungkan dengan sektor basis maka tidaklah benar jika 

dalam pemanfaatan sektor basis terdapat kerusakan pada sumber daya 

alam dan terjadi ketidakadilan karena allah telah menciptakan semua 

yang ada di alam dengan baik dan sempurna agar manusia dapat 

mengambil manfaat dari apa yang disediakan.  

Kegiatan dalam sektor basis menghasilkan barang-barang dan jasa 

untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan. 

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan 

terjadinya kenaikan konsumsi serta investasi di daerah tersebut dan 

pada akhirnya akan menaikan pendapatan bagi daerah dan 

menciptakan kesempatan kerja baru.
36

 

Terjadinya peningkatan di sektor basis di suatu daerah akan 

menambah permintaan akan barang dan  jasa yang dihasilkan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sebaliknya, 

menurunya kegiatan basis atau berkurangnya permintaan akan barang 

dan  jasa pada sektor basis akan menyebabkan berkurangnya 

pendapatan dalam suatu wilayah. Dengan demikian kegiatan basis 

memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu wilayah.  

                                                             
35

Tafsir An-Nafahat Al- Makkiyah/ Syaikh Muhammad bin shalih 
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Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Daerah (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2016), 167. 
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Berikut beberapa metode yang dapat di gunakan untuk memilah 

kegiatan basis dan non basis : 

1. Metode Langsung 

 Metode langsung dilakukan dengan survei langsung kepada 

pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang di 

produksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan 

untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang 

diberikan, dapat di tentukan berapa persen produk yang dijual ke 

luar wilayah dan berapa persen yang di pasarkan di dalam wilayah. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung di lakukan dengan menggunakan 

asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode ini berdasarkan 

pada kondisi di wilayah tersebut ( berdasarkan data sekunder ), ada 

kegiatan tertentu yang di asumsikan sebagai kegiatan basis dan 

kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang 

mayoritas produksnya di jual ke luar wilayah atau mayoritas uang 

masuk berasal dari luar wilayah langsung di anggap basis, 

sedangkan yang mayoritas produknya di pasarkan lokal dianggap 

non basis. 

3. Metode Campuran 

Metode campuran di lakukan dengan mengadakan survei 

pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari 

instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS). Dari data sekunder berdasarkan analisis 

ditentukan kegiatan mana yang di anggap basis dan yang non 

basis. Asumsinya apabila 70%  atau lebih produknya di perkirakan 

dijual ke luar wilayah  maka kegiatan itu langsung di anggap basis. 

Sebaliknya apabila 70% atau lebih produknya di pasarkan di 

tingkat lokal maka langsung dianggap non basis. Bagi wilayah 

yang ekonominya terbuka dan kegiatannya cukup beragam, tidak 

mungkin hanya menggunakan metode asumsi saja tetapi haruslah 

gabungan antara metode asumsi dan metode langsung. 

4. Metode Location Quotient 

Metode Location Quotient menentukan tingkat pekerjaan 

sektor Dasar dengan membandingkan ekonomi lokal dengan 
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ekonomi unit geografis yang lebih besar, seperti membandingkan 

porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah 

kita dibandingkan dengan porsi lapangan keja/ nilai tambah untuk 

sektor yang sama secara nasional.
37

 Dalam bentuk rumus dapat di 

tuliskan sebagai berikut apabila di gunakan data lapangan kerja : 

LQ = 
      

      
 

 

Keterangan : 

li  = jumlah PDRB sektor i pada daerah R 

e = Jumlah total PDRB pada daerah R 

Li = Jumlah PDB sektor i pada wilayah nasional 

E = Jumlah total PDB pada wilayah nasisonal 

C. Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kegiatan 

produksi tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya tenaga kerja 

sebagai salah satu faktor produksi. Tenaga kerja menjadi salah satu 

faktor penting dari kegiatan produksi dikarenakan produktivitas 

dari faktor produksi yang lain bergantung kepada produktifitas 

tenaga kerja. Dalam proses pembangunan tenaga kerja yang 

berkualitas sangat diperlukan untuk memaksimalkan pengelolaan 

dan memperlancar proses pembangunan sehingga nantinya dapat 

meningkatkan daya saing suatu daerah. Rendahnya kualitas tenaga 

kerja akan berdampak pada kualitas perekonomian yang dapat 

menjadikan produktifitas suatu daerah menjadi rendah.  

 Bedasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. 

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga 
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kerja sebagai seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja yaitu 

penduduk yang berumur 15-64 tahun.
38

 Lain halnya dengan  

Payaman Simanjuntak mendefinisikan tenaga kerja atau man 

power mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang 

sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
39

  Dari beberapa 

definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 

merupakan seseorang yang berada dalam usia kerja yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan balasan berupa 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun orang 

lain.  

 Tenaga kerja kerja dibagi menjadi dua kelompok yakni 

kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan 

kerja atau labor force merupakan penduduk yang masuk dalam 

usia kerja yang terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang 

menganggur dan mencari kerja. Sedangkan kelompok bukan 

angkatan kerja merupakan penduduk yang masuk dalam usia kerja 

yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau 

melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk 

dapat dikatakan sebagai tenaga kerja jika penduduk tersebut telah 

memasuki usia kerja (15-64 tahun). 

 Penyerapan tenaga kerja dapat di artikan sebagai banyaknya 

lapangan kerja yang sudah terisi pekerja yang dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu sektor 

perekonomian.
40

 sedangkan menurut Badan Pusat Statistik 

penyerapan tenaga kerja di definisikan sebagai jumlah atau 

                                                             
38

Dina Listri Purnamawati dan Rifki Khoirudin, ―Penyarapan 

Tenaga Kerja Ssktor Manufaktur Di Jawa Tengah 2011-2015,‖ Jurnal REP 

(Riset Ekonomi Pembangunan) 4, no. 1 (2019): 41–52. 
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banyaknya orang yang bekerja di semua sektor ekonomi.
41

 

Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung tenaga kerja apabila 

unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi bagi 

tenaga kerja yang ada. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disuatu 

sektor perekonomian disebabkan karena adanya permintaan akan 

tenaga kerja. kenaikan permintaan suatu perusahaan terhadap 

tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan 

barang dan produksinya. Semakin besar permintaan masyarakat 

akan barang dan jasa yang di hasilkan, maka semakin besar pula 

kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja.  

 Penyerapan tenaga kerja pada umumnya dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 

pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal 

dipengaruhi oleh tingkat upah, produktifitas tenaga kerja, modal 

dan pengeluaran non upah. Terjadinya penyerapan tenaga kerja di 

suatu daerah  sangat penting dalam keberhasilan perencanaan 

pembangunan, tidak terserapnya tenaga kerja  dapat menimbulkan 

permasalahan baru berupa meningkatnya pengangguran yang pada 

akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah.
42

 

2. Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

a. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

 Dalam ekonomi permintaan didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang diinginkan seorang 

pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam 

jangka waktu tertentu.
43

 Sedangkan dalam hubungannya 

dengan tenaga kerja permintaan tenaga kerja merupakan 
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hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang 

dikehendaki oleh pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat 

upah dalam jangka waktu tertentu. 
44

 

 Mcconnell, Brue dan Macpherson menyatakan bahwa 

permintaan terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam 

kegiatan produksi barang dan jasa ditentukan oleh permintaan 

terhadap barang atau jasa tersebut (derived demand).
45

 Fakta 

bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan 

berarti bahwa kekuatan permintaan untuk setiap jenis tenaga 

kerja tertentu akan bergantung pada seberapa produktif tenaga 

kerja itu dalam membantu menciptakan suatu produk atau jasa 

dan nilai pasar dari barang tersebut. 

 Permintaan tenaga kerja terjadi karena adanya peningkatan 

permintaan konsumen akan barang dan jasa yang di produksi, 

sehingga perusahaan akan meningkatkan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produksinya. Oleh karena itu permintaan tenaga 

kerja disebut sebagai derived demand atau permintaan turunan 

dimana tenaga kerja dituntut bukan untuk kepentingannya 

sendiri tetapi untuk kontribusinya terhadap produksi barang 

dan jasa.
46

 Penjualan output yang lebih besar yang dilakukan 

oleh perusahaan akan mendorong mereka untuk 

mempekerjakan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dan 

penjualan. Oleh sebab itu permintaan tenaga kerja akan 

meningkat.
47

  

 Permintaan tenaga kerja dapat dikategorikan menjadi dua 

yakni permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan 

permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Dalam 
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permintaan dalam jangka pendek modal konstan sehingga 

perusahaan tidak dapat meningkatkan atau menurunkan skala 

usaha atau melakukan pembelian atau peralatan. Perusahaan 

hanya dapat meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan 

dengan menambah jumlah tenaga kerja dan bahan baku. 

Sedangkan dalam permintaan tenaga kerja dalam jangka 

panjang modal tidak konstan sehingga perusahaan dapat 

melakukan ekspansi atau penurunan usaha dan peralatan, 

perusahaan dapat melakukan perubahan semua input selain 

perubahan tenaga kerja.
48

 

b. Teori Penawaran Tenaga Kerja  

Penawaran merupakan fungsi yang menggambarkan 

hubungan fungsional antara tingkat harga kuantitas barang 

yang di tawarkan. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, 

penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang 

menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah 

tenaga kerja yang di tawarkan.
49

 Zafiris dan David 

mendefinisikan penawaran tenaga kerja sebagai jumlah tenaga 

kerja diukur dalam jam-orang yang ditawarkan untuk di sewa 

selama periode waktu tertentu.
50

  

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang di sediakan bagi 

suatu perekonomian, tergantung pada besarnya jumlah 

penduduk, presentasi jumlah penduduk yang ada dalam 

angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang di tawarkan oleh 

angkatan. Penawaran tenaga kerja ditentukan oleh banyaknya 

penduduk di usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. 

Semakin banyak jumlah angkatan kerja maka penawaran 

tenaga kerja juga akan meningkat. Berikut beberapa faktor 
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yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja antara lain 

sebagai berikut : 

1) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang besar dapat berarti tenaga kerja 

dan angkatan kerja semakin besar. Besarnya jumlah 

penduduk dapat membawa konsekuensi perlu adanya 

daya dukung ekonomi untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya 

penyediaan kesempatan kerja. 

2) Struktur Umur 

Struktur umur yang berbeda akan membawa dapak  

yang berbeda pula dalam hal tingkat ketertiban 

penduduknya dalam aktifitas berproduksi.  

3) Jam Kerja  

Jam kerja setiap orang berbeda-beda ada orang yang 

menggunakan sebagaian besar waktunya untuk bekerja 

tetapi ada juga yang memilih untuk bekerja hanya 

beberapa jam saja dalam sehari. Jika dalam suatu 

masyarakat lebih banyak jumlah orang yang bekerja 

dengan jam yang lebih sedikit, maka jumlah usaha 

produktifnya menjadi lebih kecil dari jumlah yang 

tercatat sebagai pekerja. 

4) Produktifitas Kerja 

Sumber daya manusia memiliki produktifitas yang 

tinggi sangat penting untuk pembangunan ekonomi. 

Seperti yang dikemukakan adam smith bahwa sumber 

daya yang terpenting adalah sumber daya manusia. 

Sumberdaya yang lain tidak akan dapat dimanfaatkan 

jika sumber daya manusi tidak berkualitas. Jika sumber 

daya manusia memiliki produktifitas tinggi maka 

produktifitas sumber daya lainnya seperti tanah, mesin, 

peralatan dan sumber daya alam dapat ditingkatkan 

pula. 
51

 

                                                             
51

Lestari Sukarniati, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2019). 



28 
 

 
 

3. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Dalam pandangan islam tenaga kerja merupakan faktor 

produksi yang penting dalam suatu kegiatan ekonomi. Islam 

menetapkan tenaga kerja sebagai bagian inti dari kegiatan ekonomi 

yang berperan atas (penciptaan suatu barang dan jasa) baik 

penciptaan nilai atau penciptaan harga.
52

 Islam memandang tenaga 

kerja sebagai segala usaha dan iktiar yang dilakukan untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja 

yang dilakukan fisik maupun pikiran. Kekayaan alam yang 

dimiliki oleh suatu negara tidak dapat bermanfaat  tanpa adanya 

manusia sebagai tenaga kerja yang mengelolanya.
53

 

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan 

berproduksi bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang 

yang mampu. Sistem ekonomi islam memandang bekerja tidak 

hanya sebagai faktor pendorong suatu kegiatan perekonomian 

tetapi menganggap bekerja merupakan suatu perbuatan yang mulia 

dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Allah memerintahkan 

umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sebagaiman 

diperintahkan dalam QS. Al-Jummu’ah ayat 10 : 

 

                           

             

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.” 

 

Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah/ Syaikh Muhammad bin 

Shalih asy-Syahwi mengatakan maka jika selesai kalian 

mengerjakan shalat wahai orang-orang yang beriman; 
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bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan 

carilah rezeki allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah allah 

dengan banyak berdzikir pada segala kondisi kalian dan janganlah 

perdaganganmu melalaikan dari dzikir kepada allah, dan barang 

siapa yang banyanyak mengingat allah maka dia adalah orang-

orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar
54

. 

Perintah dalam ayat tersebut dimaksudkan agar setiap umat 

muslim bekerja mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya maupun keluarganya, serta dapat meningkatkan taraf 

hidupnya di dunia. Dalam Al-quran telah dijelaskan larangan 

kepada manusia untuk bermalas-malasan dan berputus asa dari 

rahmat Allah SWT. Hal tersebut dapat dipahami bahwa islam 

mengajarkan kepada manusia untuk berusaha sebaik mungkin 

dengan kemampuan yang ada dan tidak menggantungkan diri 

kepada orang lain.  

Islam menganggap bekerja sebagai modal dasar dalam mencari 

nafkah, sehingga di sebutkan seorang muslim yang bekerja adalah 

orang yang mulia, Allah SWT memberikan kemuliaan pada 

kegiatan bekerja dengan mendasarkan bekerja sebagai suatu 

bentuk ibadah. Allah menjanjikan balasan pahala yang setimpal 

sesuai dengan amal pekerjaan yang dikerjakan. Sebagaimana telah 

di jelaskan dalam firman allah Qs. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi 

: 

                          

                      

 

”Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
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baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” 

Oleh karena itu islam selalu mendorong umatnya untuk 

menjadi tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dengan terus 

memperbaiki diri baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan 

maupun peningkatan kualitas diri dari sisi moral. Nabi 

Muhammad Saw mengatakan Allah SWT  mencintai orang–orang 

yang berjuang untuk memenuhi nafkahnya dan mencari yang 

halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama seperti shalat, 

berpuasa, dan beriman kepada allah. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang 

baik akan menjelaskan teoritis pertautan antar variabel yang akan 

diteliti.
55

 Jadi secara teoritis perlu di jelaskan hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Maka dapat dilihat kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh PDRB 

sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung, 

dapat dilihat pada kerangka berfikir diatas penulis menguraikan 

apakah terdapat hubungan antara PDRB sektor basis sebagai variabel 

bebas (X) terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat 

(Y) dengan berpegang teguh dan menggunakan dasar hukum yaitu 

ekonomi islam sebagai pedoman penelitian. 

 

E. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Secara statistik hipotesis 

diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) 

yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diproleh dari 

sampel penelitian (statistik).  

Dalam penelitian ini hubungan PDRB sektor basis dengan 

penyerapan tenaga adalah ketika bertambahnya PDRB sektor basis di 

suatu daerah akan menambah permintaan barang dan jasa dari luar 

daerah yang akan menyebabkan terjadi peningkatan produksi di suatu 

daerah. selanjutnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan 

pendapatan dan menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Terjadinya 

penyerapan tenaga kerja di suatu daerah disebabkan karena adanya 

permintaan akan tenaga kerja. Kenaikan permintaan suatu perusahaan 

terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan 

masyarakat akan barang yang di produksinya. Semakin besar 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan maka 

semakin besar pula kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djatie Renjaan (2020) 

terdapat hubungan antara sektor basis dengan penyerapan tenaga kerja 

di halmahera barat, sektor basis mampu memberikan kontribusi yang 

besar terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten halmahera barat. 

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Setiawan, 

Purwaka Hari Prihanto dan Candra Mustika (2018) terdapat tiga 

sektor yang menjadi sektor basis di kabupaten merangin yakni sektor 

kontruksi, pertanian, dan jasa-jasa. Dari ketiga sektor tersebut dua di 

antaranya yakni sektor kontruksi dan pertanian memiliki hubungan 
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yang sangat rendah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten 

merangin. Ini menandakan maju atau mundurnya perkembangan 

kedua sektor ini tidak berdampak besar terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di ajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

 

Ho = PDRB Sektor Basis tidak berpengaruh positif terhadap  

penyerapan tenaga kerja di provinsi lampung pada 

tahun 2015-2020 

Ha = PDRB Sektor Basis Berpengaruh Positif terhadap  

  penyerapan tenaga kerja di provinsi lampung pada  

  tahun 2015-2020
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