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ABSTRAK 

Pengangguran merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Tingkat 

kesejahteraan berhubungan negative terhadap tingkat pengangguran, 

artinya adalah apabila tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi, 

maka tingkat kesejahteraan di daerah tersebut rendah, tingkat 

pengangguran yang terjadi di setiap Provinsi di Indonesia terutama 

Provinsi Lampung yang tingkat pengangguranya mencapai rata-rata 

10,68% pertahun di samping itu kebutuhan perekonomian masyarakat 

semakin meningkat dan lowongan kerja semakin berkurang sehigga 

pengangguran masih terus menjadi permasalahan yang hrus tuntas 

pemerintah tangani dengan baik. Sehingga peneliti ingin meneliti 

lebih jauh mengenai faktor apa saja yang dapat menaikan tingkat 

penggangguran, dengan hal iti peneliti memasukkan variabel upah 

minimum dan PDRB apakah mempengaruhi tingkat pengangguran 

atau tidak. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder berupa data laporan upah minimum dan PDRB 

tahub 2015-2019 di Lampung melalui BPS. Populasi dalam penelitian 

ini seluruh data mengenai upah minimum, PRDB dan Pengangguran 

terbuka di Provinsi Lampung dan sampel yang digunakan penulis  

yatu laporan dari tahun 2015-2019, yaitu sebanyak 5 tahun. Analsis 

dalam penelitian merupakan analisis regresi linear berganda 

menggunakan alat bantu Eviews 10. 

Hasil penelitian ini Secara simultan variabel Upah Minimum dan 

PDRB tidak mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran terbuka di 

Kota Bandar Lampung. Diperoleh nilai Fhitung
 

<Ftabel atau nilai 

probabilitas sig > alpha yang ditetapkan. Artinya secara bersama-sama 

variabel XI dan X2 tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung (Y). Dalam 

penelitian ini membuktikan bahwa Upah yang sesuai dan naik tidak 

mempengaruhi tingkat pengangguran justru akan lebih menaikan 

pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat pengganguran akan 

berkurang dan masyarakat di wilayah tersebut maju dalam 

menjalanakan perekonomiannya. Secara parsial variabel independen 

Upah Minimum (X1) tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung. Variabel (X2) PDRB 

tidak mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Bandar Lampung selama periode tahun 2015-2019. 

Kata Kunci: Upah Minimum, PDRB, Pengangguran Terbuka 
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MOTTO 

                           

               

Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan 

apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha 

melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu 

adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait 

dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan 

tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah. “ANALISIS 

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI DAN PDRB 

TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI 

BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM TAHUN 2015-2019.” Untuk mengetahui pokok-pokok 

yang terkandung dalam judul di atas, hal-hal yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya penelahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Pengaruh adalah penyelid ikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya). 

3. Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah 

yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi 

seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja 

kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. 

4. PDRB Menurut Sukrisno adalah perkembangan kegiatan 

ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan 

menyebabkan pendapatan nasional rill semakin berkembang, 

                                                             
1 Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), h.65 
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tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan persentasi 

kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu 

apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional rill pada 

tahun sebelum nya. PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto), Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi 

perekonomian suatu daerah dapat diperolehdari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 

5. Pengangguran adalah persentase angk
2
atan kerja yang 

tidak/belum mendapatkan pekerjaan.
3
 

6. Perspektif adalah sudut pandang: pandangan.
4
 

7. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan 

produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam 

kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun 

kelompok/negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadist.
5
 

Berdasarkan uraian pokok-pokok judul di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah 

penyelidikan tentang analisis, mekanisme, serta memberikan 

gambaran bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan 

PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Bandar 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2019. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

       Pertumbuhan Ekonomi merupakan tolak ukur pencapaian 

disuatu daerah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini UMP di Kota Bandar Lampung merupakan 

                                                             
2 Todaro, Pembangunan Ekonomi (Jakarta : Erlangga, 2006).h. 178 
3 Pratam Rahardja, Mandala Mandurung, Pengantar Ilmu Ekonomi 

(Mikroekomomi & Makroekonomi), (jakarta: Fakultas ekonomi Universitas 

Indonesia,2016), h.375 
4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.864 
  5 Hasan Andy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.11 



 3 

upah yang tertinggi di provinsi Lampung dari tahun 2015 dan 

tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung juga tertinggi 

di provinsi Lampung dari tahun 2015.
6
 Dengan melihat 

kondisi itu peneliti ingin melihat apakah UMP dan tingkat 

penggangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi lampung. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisa pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan PDRB 

Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bandar Lampung Tahun 

2015-2019. dan melihat bagaimana Perspektif Ekonomi Islam 

memandang  

2. Alasan Subjektif  

       Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh 

penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang 

cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian memiliki kemudahan akses serta 

letak objek penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

       Penggangguran adalah permasalahan yang ada baik di tingkat 

pusat maupun daerah, pengangguran merupakan salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di 

suatu wilayah. Tingkat kesejahteraan berhubungan negative 

terhadap tingkat pengangguran, artinya adalah apabila tingkat 

pengangguran di suatu daerah tinggi, maka tingkat kesejahteraan 

di daerah tersebut rendah. 

       Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja 

yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi 

mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang 

sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, 

mereka yang tidak pernah mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin mendapat pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
7
 Pengangguran disebabkan 

                                                             
6 “Pengangguran” i(On-line), itersedia idi : http://www.bps.go.id 
  7Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat 

pengangguran, Upah minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

http://www.bps.go.id/
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karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah 

lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya, Ketiadaan 

pendapatan meyebabkan penganggur harus mengurangi 

pengeluaran konsumsinya dan menyebabkan menurunnya tingkat 

kesejahteraan. 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan penduduk adalah PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto), Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi 

perekonomian suatu daerah dapat diperolehdari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Semua barang dan jasa sebagai hasil dari 

kegiatan–kegiatan ekonomi yang beroperasidi wilayah domestik, 

tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau 

dimiliki oleh penduduk daerah, merupakan produk domestik 

daerah yang bersangkutan. Pedapatan yang ditimbulkan oleh 

karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan 

domestik. Sedangkan definisi Produk Domestik Regional Bruto 

merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor 

perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi.
8
 

       Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu 

PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga 

konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga 

yang berlaku setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun 

tertentu sebagai tahun dasar.PDRB atas dasar harga berlaku dapat 

digunakan untuk melihat struktur ekonomi.
9
 Selain itu indikator 

yang sangat populer yang dapat diturunkan dari PDRB Kota 

Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 

pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan 

perkapita. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan 

                                                                                                                                   
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, Jurnal ekonom, Juni 2014, 

Vol 22, No2, h 3. 
8 Todaro, Op.Cit .h. 177 
9 Todaro, Op.Cit .h. 178 
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yang diterima oleh masing-masing penduduk, yang akan 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

       Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masing-

masing sektor akan dapat memberikan gambaran untuk mengukur 

sampai seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian daerahnya. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat 

disajikan dalam bentuk statistik pendapatan regional secara 

berkala sebagai bahan perencanaan sekaligus bahan evaluasi 

pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.
10

 

       Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa semakin tinggi 

PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin besar pula 

potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin 

besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu 

dapat dilihat bahwa PDRB akan sangat mempengaruhi 

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
11

 

       Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang dihadapi 

oleh hampir semua negara di dunia, antara lain terkait dengan 

masalah pengangguran, tingkat upah yang rendah dan 

produktivitas yang rendah. Salah satu sasaran utama 

pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam 

jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah, 

pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang dapat 

meningkatkan taraf hidup pekerja dengan tingkat upah yang layak. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

menetapkan kebijakan tingkat upah minimum. Tingkat upah 

minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Dahulu upah 

minimum provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum 

Regional Tingkat.
12

 Dan berubah menjadi Upah Minimum 

Provinsi.
13

  

                                                             
10 “PDRB” (On-line) tersedia di : web:http://www.bps.go.id 
11 Ibid 
12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer : PER-01/MEN/1999 tentang Upah 

Minimum. 
  13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Upah minimum. 

http://www.badan/
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       Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah 

rata-rata yang diperoleh pekerja akan menyebabkan pengusaha 

mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga 

kerja akan berkurang. Di pasar tenaga kerja, penawaran, tenaga 

kerja oleh masyarakat akan lebih besar dari pada permintaan 

tenaga kerja oleh pengusaha. Sehingga, akan terjadi 

pengangguran. Pengangguran umumnya adalah masalah yang 

banyak dihadapi negara-negara yang sedang berkembang seperti 

di Indonesia. Pengangguran yang terjadi dapat menyebabkan 

kurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Primer. Tingkat 

pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan 

kekacauan politik keamanan sosial sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 

       Dari data BPS tingkat pengangguran terbuka di Provinsi 

Lampung  bahwa di kota madiya Bandar Lampung pada tahun 

2014-2018 menempati jumlah pengangguran tertinggi di Provinsi 

Lampung yang mencapai rata-rata 10,68% pertahun, yang berarti 

banyak tenaga kerja yang tidak bekerja.
14

 Di Pronvisi Lampung 

terutama di Bandar Lampung banyaknya pekerja bakerja di luar 

Provinsi Lampung, karena sulitnya mencari pekerjaan dan 

membuka lapangan kerja di Lampung. Sehingganya tingkat 

kesejahteraan masyarakat di Lampung tergolong rendah. Berikut 

ini data pada akhir tahun 2019 menggambarkan masih banyakanya 

angka pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung: 

  

                                                             
14 Tingkat pengangguran  terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota di provinsi 

lampung 2009-2015” (On-line) tersedia di: http://www.lampung.bps.go.id  

http://www.lampung.bps.go.id/
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Tabel 1 

Angkatan Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2019 

Keterangan Jenis kelamin Jumlah 

Laki-

Laki 

Perempuan 

Angkatan 

Kerja/Economically 

Active 

311,018 200,668 511,686 

Bekerja/Working 289,138 186,106 475,244 

Pengangguran 

Terbuka/Unemployment 

21,880 14,562 36,442 

 Data Olahan BPS Lampung 2020 

Dari data di atas menggambarakan tingkat pengangguran 

terbuka masih berada di angka 8% dari angkatan kerja aktif. 

Menurut Sadono Sukirno pengangguran akan mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah di capai 

seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan seseorang maka 

meningkatnya peluang terjebak kepada Indeks Pembangunan 

Manusia yang rendah. Tidak hanya itu tingginya angka 

pengagguran juga akan mengganggu kestabilan sosial dan politik 

suatu negara. Masalah pengangguran tidak hanya menimbulkan 

permasalahan sosial namun juga akan menimbulkan kekacauan 

politik. Jika ini terjadi maka keinginan untuk meningkatkan 

indeks pembangunan manusia baik jangka menengah maupun 

jangka panjang akan sulit untuk diwujudkan.
15

 

       Tingkat pengangguran merupakan permasalahan yang tiada 

habis pemerintah hadapi agar masyarakat dapat sejahtera namun 

di samping itu kebutuhan dana yang besar dan kebutuhan ekonomi 

yang meningkat terus menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi keadaan pengganguran tersebut salah satunya 

faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di 

                                                             
15 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada :2004).hal. 

139 
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Provinsi Lampung terutama Kota Madiyah Bandar Lampung 

antara lain 1) Upah Minimum Provinsi dan 2) Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh indra suhendra dan Bayu dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pengangguran berhubungan juga dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja 

berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari 

akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang 

tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka 

semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi 

baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru
16

. 

       Di dalam penelitian ini penulis memasukkan dua variabel 

bebas yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Madiyah Bandar Lampung, dua variabel bebas itu adalah : Upah 

Minimum Provinsi dan PDRB. Berdasarkan latar belakang yang 

telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat 

penelitian ini dengan judul: “ANALISIS PENGARUH UPAH 

MINIMUM PROVINSI DAN PDRB TERHADAP TINGKAT 

PENGANGGURAN TERBUKA DI BANDAR LAMPUNG 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-

2019.” 

 

D. Identifikasi Masalah  

       Masih banyaknya tingkat pengangguran yang terjadi di setiap 

Provinsi di Indonesia terutama Provinsi Lampung yang tingkat 

pengangguranya mencapai rata-rata 10,68% pertahun di samping 

itu kebutuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat dan 

lowongan kerja semakin berkurang sehigga pengangguran masih 

terus menjadi permasalahan yang hrus tuntas pemerintah tangani 

dengan baik. 

 

 

 

                                                             
16 Indra Suhendra, Bayu Hadi Wicaksono Tingkat Pendidikan UMP Inflasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ekonomi Vol , 06. No.1 April 2016  
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E. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB 

terhadap Pengangguran secara Parsial di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015-2019 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB 

terhadap Pengangguran secara Simultan di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015-2019 

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB 

terhadap pengangguran di Kota Bandar Lampung dalam 

presfektif Ekonomi Islam 

 

F. Tujuan Penelitian 

       Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan 

menganalisa suatu pengetahuan.
17

 Demikian pula dengan 

penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan yang khusus. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh  Upah Minimum 

Provinsi dan PDRB terhadap pengangguran secara Parsial di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi dan 

PDRB terhadap pengangguran secara Simultan di Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015-2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi dan 

PDRB terhadap pengangguran di Kota Bandar Lampung 

dalam presfektif Ekonomi Islam? 

 

 

 

                                                             
17Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 

1996, h.12.  
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah: 

1. Manfaat Teotitis 

a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama 

tentang analisis tingkat pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori 

ekonomi islam, dalam rangka analisis tingkat 

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

perspektif islam. 

c. Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui sebagai 

bahan referensi perpustakaan, untuk referensi 

perbandingan untuk kemungkinan penelitian topik-topik 

yang berkaitan yang bersifat melengkapi ataupun 

lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada Pemerintah terutama kepada pemerintah 

daerah mengenai betapa pentingnya mengurangi kemiskinan 

dan mengurangi tingkat pengangguran di Bandar Lampung. 

Dengan mengurangi kemiskinan dan mengurangi 

pengangguran di harapkan dapat meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Bandar Lampung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

       Pertumbuhan ekonomi (economic growth) dipandang 

sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di 

negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun 

demikian, ditengah pesatnya perkembangan dalam bidang 

industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju 

kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi 

lainnya masih terjadi.
18

 

       Pertumbuhan menerangkan atau mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan 

perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi 

berarti perkembangan fiscal produksi barang dan jasa yang 

berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah 

produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, 

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor 

jasa dan pertambahan produksi barang modal. Oleh sebab itu 

untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai suat negara, ukuran 

yang selalu digunakan adalah tingkat pendapatan nasional 

riil yang dicapai.
19

 

       Menurut Kuznets “pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara 

                                                             
              18 Rizal Muttaqin,” Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, 

Jurnal Kajian Ekonomi , November 2018. Vol 1, No 2. h.1 
19 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Ekonomi Makro (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 423 
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yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi kepada penduduknya
20

 

       Pertumbuhan ekonomi juga harus mencerminkan 

pertumbuhan output per kapita. Dengan pertumbuhan per 

kapita, berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan 

meningkatnya standar hidup. Dengan demikian dapat 

dikemukakan defenisi pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang 

mencerminkan adalanya pertumbuhan output per kapita dan 

meningkatnya standar hidup masyarakat.
21

 

       Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 

sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. 

Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus 

didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan 

secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya 

digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan 

pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan 

oleh kenaikan GDP atau PDRB. Rumus laju pertumbuhan 

ekonomi adalah sebagai berikut: 

R(t-1, t) = (PDBt-PDBt-1) /PDBt-1x 100% 

Keterangan: 

R = Tingkat Petumbuhan Ekonomi dalam Satuan Persen (%) 

PDBt   = PDB tahun terhitung 

PDBt-1= PDB sebelum tahun terhitung 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta utnuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

                                                             
20Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia 

Ketiga, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Terjemahan Haris Munandar (Jakarta : Erlangga, 
2003), h. 99  

21 Asfia Murni, Ekonomi Makro (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), h. 173 
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perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah  tersebut.
22

 

Proses tersebut mencakup pembentukan institusi-institusi 

baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan 

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk 

dan jasa yang lebih baik. 

       Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi 

ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku 

ataupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam 

suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB 

sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah. 

 

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

       Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat 

aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. 

Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke 

tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

Adapun terdapat lima faktor pertumbuhan ekonomi yang 

mampu mempengaruhi suatu bisnis, faktor-faktor tersebut 

adalah
23

: 

a. Sumber Daya Manusia  

       Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat 

menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan 

                                                             
22 Amri Amir, “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di 

Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013. Vol 1, No. 2. h.15 
23 Rinaldi Syahputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomika, Oktober 2017. Vol 

1, No 2, h.2 
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ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu 

mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses 

pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu 

negara mempunyai jumlah pengangguran yang 

meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut 

pun dinilai mengalami kemunduran. 

       Adanya penurunan kualitas pada sumber daya 

manusia ini melahirkan peningkatan jumlah 

pengangguran yang kemudian diperburuk dengan 

semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. 

Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu 

tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. 

Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada permintaan 

masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. 

Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat 

pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya saja 

b. Sumber Daya Alam 

       Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita 

adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. 

Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak 

diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik 

dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi 

sering melakukan ekspor barang mentah dan 

mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi 

dengan harga yang lebih mahal. 

       Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya 

alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali 

mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri, sehingga 

membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal 

daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. 

       Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di 

negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam 
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negeri yang ternyata lebih mahal, sehingga membuat 

permintaannya menjadi menurun.
24

 

c. Kemajuan IPTEK  

       Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi 

jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku 

untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk 

melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. 

       Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju 

dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan 

produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja 

teknologi dalam hal peralatan produksi, jika digunakan 

secara tepat, maka akan membantu mengurangi 

penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja 

bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. 

       Namun, penerapan teknologi ini tentunya masih 

jarang atau sulit diterapkan untuk perusahaan yang 

sedang berkembang, karena alat berteknologi tinggi 

tersebut umumnya sangat mahal dan harus diimpor dari 

luar negeri.
25

 

d. Tingkat Inflasi 

       Salah satu gejala yang mampu memberikan 

dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. 

Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang 

yang tidak terkendali. 

       Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak 

pada produktivitas bahan baku karena membuat 

peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal 

memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan 

berdampak pada gaji karyawan. 

                                                             
24 MalayuS.P. Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2009, h. 1 
25 H.A.R. Tilaaar, “Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa 

Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional”, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 27 
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       Setidaknya, terdapat dua jenis inflasi yang mampu 

memberikan dampak langsung pada bisnis suatu 

perusahaan, yaitu cost-push inflation dan demand-pull 

inflation. Cost-push inflation adalah adanya kenaikan 

pada harga produk karena adanya peningkatan 

permintaan, sedangkan demand-pull inflation adalah 

adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat 

harga produk barang dan jasa menjadi naik.
26

 

e. Tingkat Suku Bunga 

       Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara 

juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. 

Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat 

suku bunga meningkat karena adanya peningkatan 

pendapatan yang terjadi di masyarakat. 

       Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk 

pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk 

modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas 

perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang 

tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, 

dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham 

perusahaan.
27

 

 

3. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi 

       Menurut Prof. Simon Kuznets menyatakan bahwa 

terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern 

yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan 

komponennya, penduduk, tenaga kerja, dll. Ke enam ciri-ciri 

tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan 

produk perkapita yang sangat cepat, perkembangan 

produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural 

yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya 

                                                             
26 Iskandar Putong, “Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro”, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2003), h. 254-255 
27 Boediono, “Ekonomi Moneter edisi ke-3”, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 76 
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ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal dan 

manusia di berbagai negara.
28

 

 

4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 

       Dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi bawasanya 

terdapat tiga faktor untuk komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi.
29

 Ketiganya adalah : 

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau 

jenis investasi baru yang di tanamkan pada tanah, 

peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. 

b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun 

selanjutnya akan mempertambah jumlah angakatan 

kerja. 

c. Kemajuan teknologi 

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai 

tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan 

(growth),pemerataan (equity), dan keberlanjutan 

(sustainabillity).
30

 

a. Pertumbuhan (growth), tujusn yang pertama adalah 

pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan 

sumberdaya dapat terjadi atas sumber daya manusia, 

peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan 

secara maksimal dan dimamfaatkan untuk 

meningkatkan kegiatan produktif. 

b. Pemeratan (equity), dalam hal ini mempunyai 

implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ke tiga, 

sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh 

terfokus hanya pada suatu daerah saja sehingga 

manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat 

dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.  

                                                             
                28 Michael Todaro, “Pembangunan Ekonomi Di dunia 

Ketiga”,Erlangga, Jakarta, 2000, h. 44 
29Ibid., h. 92 
30 Fitrah Afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan 

Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011, 

Makasar, h. 12 
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c. Berkelanjutan, (sustainabillity), sedangkan tujuan 

berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi 

syarat-syarat bahwa penggunaan sumberdaya baik 

yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun 

diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas 

kemampuan produksi 

 

B. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 

       Dalam permasalahan pertumbuhan ekonomi banyak ahli 

ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas 

produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi 

merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi 

yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan 

bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas 

manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan 

sisi material dan spiritual manusia.  

       Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya 

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif 

Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, 

dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu 

persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber 

kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai 

dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan kahidupan manusia.
31

 

       Menurut Abdurrahman Yusro
32

, pertumbuhan ekonomi 

telah digambarkan dalam QS. Nuh ayat 10-12: 

                                                             
31 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2015, h. 124 
32 Ibid, h. 139. 
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َماَء َعهَْيُكْم 01فَقُْهُث اْسحَْغفُِروا َربَُّكْم إِوَّهُ َكاَن َغفَّاًرا ) ( يُْرِسِم انسَّ

َويَْجَعْم نَُكْم َجىَّاٍت َويَْجَعْم نَُكْم ( َويُْمِدْدُكْم بِؤَْمَىاٍل َوبَىِيَه 00ِمْدَراًرا )

(01أَْوهَاًرا )  

Artinya: 

“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun 

kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan 

anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” 

       Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk 

melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki 

yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau 

untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada 

nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila 

kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat 

kepada tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan 

stabilitas kehidupan. 

 

2. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 

       Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai 

pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus 

berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta 

ketekunan untuk melepasakan segala nilai-nilai kemaksiatan 

dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi 

usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan 

yang disesuaikan dengan prinsip syariah 

       Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam 

pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor 

yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-

faktor tersebut adalah
33

: 

                                                             
33Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global, Zikrul 

Hakim, Jakarta, 2004, h. 142.  
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a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik 

       Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas 

keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan 

ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan 

undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang 

dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam 

beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat 

membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 

b. Tingginya Kegiatan Investasi 

       Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus 

tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-

sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, 

sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan 

dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas 

kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi 

serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya 

kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, 

sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat 

sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus 

memprioritaskan segmen yang ada, yaitu: 

1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar 

kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, 

papan, pendidikan, dan kesehatan 

2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik 

dan keamanan daei segala gangguan, dengan 

mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang 

lainnya 

3) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik 

perdagangan domestik maupun internasional 

       Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari 

kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik 

negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang 

lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, 
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sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan 

investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal 

yang menjadi perhatian dalam syari’ah yaitu: 

1) Melarang royalitas konsumsi, dan menjaga 

keseimbangan dalam berkonsumsi 

2) Mendorong seseorang untuk bekerja dan 

menjadikannya sebagai ibadah. 

3) Menjauhkan diri dari meminta-minta atau 

bergabung pada orang lain 

4) Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan 

ribawi 

5) Mewajibkan membayar zakat dan membagi 

warisan 

Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah 

pada investasi dalam peningkatan pendapatan 

masyarakat.
 34

 

c. Efesiensi produksi 

       Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan 

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih 

dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, 

inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti 

pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan 

mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d. Urgensi pasar 

       Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan 

ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan 

tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. 

Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang 

dialami negara- negara berkembang adalah, segmentasi 

pasar yang dimiliki sebagai wahana supply produk yang 

dihasilkan. Market share yang dimiliki sangat kecil, 

sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. 

                                                             
34 Ibid, h. 143 
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Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak 

kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan 

perdagangan internasional yang menyudutkan bagi 

langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa 

kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara 

berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara 

maju. Dengan adanya market share yang relativ sempit, 

akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya 

menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak 

pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara- 

negara berkembang bisa bekerja sama untuk 

menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan 

tertentu guna menggairahkan produksi dan 

pertumbuhan ekonomi.
35

 

       Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi 

masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai 

dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan 

dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal 

tersebut tidak menafikan konsep dan sistem 

konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

 

C. Teori Upah 

       Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai 

harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja 

diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.
36

 Sementara 

Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang 

diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan 

oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.
37

 Sedang T. Gilarso 

memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga 

                                                             
35 Ibid, h. 144. 
36 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. Jilid. 2, h. 361 
37 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 350 
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kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang 

lembur, tunjangan, dan lain-lain.
38

 

       Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam 

Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah 

adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
39

 

       Selain upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk 

menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. 

Secara umum, para ahli ekonomi mempersamakan ketiga istilah 

tersebut. Namun dalam manajemen sumber daya manusia 

modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan. 

Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku mereka 

menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut 

mereka merupakan salah satu komponen imbalan, disamping 

imbalan yang dalam bentuk lain seperti insentif, bonus, 

remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya
40

 

 

D. Teori Upah Dalam Islam 

       Islam merupakan kerangka acuan kaffah (paripurna) yang 

bersifat komprehensif dan universal. Islam mempunyai cakupan 

yang sangat luas, tidak hanya ibadah, namun juga muamalah, 

sebagaimana Islam mencakup akidah (keyakinan), syariah, 

kebudayaan dan peradaban. Islam tidak memisahkan antara 

urusan dunia dan urusan akhirat. Keberhasilan atau kegagalan 

kehidupan dunia akan merupakan faktor penentu keberhasilan 

                                                             
38T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 

211  
39Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan  
40Lihat: Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 116-127; Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), h. 252-284  
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atau kegagalan kehidupan akhirat. Dalam proses aktualisasi nilai-

nilai agama yang global dan universal dalam konteks kehidupan 

sehari-hari, peran imam (pemimpin atau pemerintah) di satu 

pihak dan manusia sebagai individu di pihak lain sangatlah vital. 

Dengan demikian, dalam pemahaman Islam, ada keterkaitan yang 

erat antara agama, manusia dan penguasa. 

       Kata Islam atau Syariah yang dikaitkan dengan politik dalam 

sebagian pemikiran orang mempunyai makna sempit dan kaku. 

Sebagian menggambarkan syariah atau Islam sebagai kumpulan 

pendapat dan qawl para fuqahā’ muta’akhirīn pengikut madzhab 

tertentu yang tersusun dalam kitab-kitab kuning. Padahal 

pendapat dan qawl tersebut merupakan representasi dari masa 

dan lingkungannya. Sebagian lagi memandang Islam dan syariah 

secara tekstual sesuai dengan literal teks al-Qur’an dan al-

Sunnah, tidak ada ijtihad untuk mengetahui tujuan dan rahasia di 

baliknya. Mereka tidak mengaitkan teks-teks parsial dengan 

dasar-dasar umum dan tujuan-tujuan Islam secara global. 

       Sebaliknya, menurut mayoritas ulama’, kata Islam atau 

syariah yang dikaitkan dengan politik dalam kajian politik Islam, 

mempunyai makna yang luas dan fleksibel. Dalam kajian politik 

Islam, aturan, hukum dan undang-undang ada dua jenis. Pertama, 

hukum-hukum yang bersifat tetap (thawābit), tidak bisa berubah 

sepanjang masa. Aturan ini sangat sedikit dan hanya pada hal-hal 

pokok yang mendasar. Kedua, hukum- hukum yang bersifat 

mutaghayyirāt, bisa berubah sesuai kondisi dan zaman. Hukum 

jenis ini adalah mayoritas dalam sistem politik Islam. Keputusan 

pemerintah, undang-undang dan hukum yang diberlakukan 

maupun kebijakan yang diambil, merupakan aturan yang bersifat 

temporer untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada masa 

tertentu yang bisa jadi masalah tersebut tidak ada pada waktu 

yang lain. Kebijakan ini bersifat ijtihādi dan bisa berubah sesuai 

dengan kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh 

pemerintah
41

 

                                                             
41Yūsuf al-Qarḍāwi, al-Siyāsah al-Shar’iyah fī Ḍaw’ Nuṣūṣ al-Shar’iyyah wa 

Maqāṣidihā (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm 29-31  
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       Dalam Islam tugas pemerintah tidak terbatas hanya menjaga 

stabilitas keamanan dan politik dalam negeri dan menjalankan 

fungsi pertahanan negeri dari intervensi dan serangan asing. 

Tugas pemerintah adalah bersifat positif, luas, dan fleksibel, 

meliputi seluruh aktivitas dan pranata sosial yang dapat 

mengenyahkan praktik kezhaliman, menegakkan keadilan, 

menghindarkan berbagai bentuk dan unsur yang membahayakan 

kehidupan sosial dan yang memicu aksi kerusuhan dan konflik 

horizontal maupun vertikal sehingga terwujud kehidupan 

masyarakat yang adil makmur penuh semangat solidaritas dan 

kesetiakawanan sosial, dalam islam segala sesuatu telah di atur 

termasuk dalam hal upah mengupah, adapun beberapa teori upah 

dalam Islam sebagi berikut: 

       Teori Upah Menurut Ibn Khaldun Menurut ibn khaldun 

harga barang terdiri dari tiga elemen utama yaitu gaji atau upah, 

keuntungan, dan cukai. Ketiga elemen ini merupakan diperoleh 

dari masyarakat. Menurut ibn khaldun, nilai atau harga suatu 

barang sama dengan kuantiti bagi buruh yang terlibat dalam 

pengeluaran barang yang berkenaan. Harga buruh merupakan 

asas kepada penentuan harga suatu barang dan harga buruh itu 

sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran 

dalam pasar
42

 

       Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam upah 

adalah suatu hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh 

kekuasaan Negara. Bila reorientasi sikap Negara telah 

dilaksanakan, maka penempatan upah dan perumusan 

produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian 

yang tepat. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan 

masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara buruh 

dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki. Kita 

percaya para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai – nilai Islam, 

larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat – tempat 

kerja menjadi tidak perlu dan relatife tidak penting.  

                                                             
42M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1, 

Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 125  
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       Menurut Dewan Penelitian Nasional Menurut dewan 

penelitian nasional upah didefinisikan dengan suatu penerimaan 

sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja untuk suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah dan akan dilaksanakan. Sedangkan menurut 

Hendrie Anto untuk membentuk suatu tingkat upah Islami, bahwa 

upah tidak dapat semata ditentukan berdasarkan market wage 

serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas. 

Penentuan harus selalu disertai dengan pertimbangan – 

pertimbangan kemanusiaan. Dua aspek inilah, yaitu market wage 

dan kontribusi terhadap produktivitas serta aspek – aspek 

kemanusiaan, akan membentuk suatu tingkat upah yang Islami.
43

 

       Islam tidak membatasi cara - cara tertentu bagi pemberian 

upah ini karena upah tersebut berbeda – beda menurut situasi, dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, para ahli hukum 

Islam menyesuaikan faktor tersebut dengan upah yang setimpal ( 

Ujratul Misli) dan dalam al-Qur’an terdapat perintah memberi 

upah kepada wanita yang menyusui, juga menghubungkan upah 

ini dengan hal – hal lain yang menyusui. Firman-nya Q.S At 

Talaq : 6 : 

وهُهَّ  َوَل  ُوْجِدُكمْ  ِمهْ  َسَكْىحُمْ  َحْيثُ  ِمهْ  أَْسِكىُىهُهَّ   ۚ   َعهَْيِههَّ  نِحَُضيِّقُىا جَُضارُّ

ً   َعهَْيِههَّ  فَؤَْوفِقُىا َحْممٍ  أُوَلتِ  ُكهَّ  َوإِنْ   أَْرَضْعهَ  فَإِنْ  ۚ   َحْمهَهُهَّ  يََضْعهَ  َححَّ

 جََعاَسْرجُمْ  َوإِنْ  ۚ   بَِمْعُروفٍ  بَْيىَُكمْ  َوْأجَِمُروا ۚ   أُُجىَرهُهَّ  فَآجُىهُهَّ  نَُكمْ 

 أُْخَري   نَهُ  فََسحُْرِضعُ 

Artinya: 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

                                                             
43 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro – Islam, Ekonosia, Yogyakarta, 

2003, h. 228 
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baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

 

E. Pengangguran  

1. Pengertian Pengangguran  

       Pengangguran terbuka adalah pengangguran baik 

sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena 

mengharapkan pekerjaan lebih baik) maupun secara terpaksa 

(mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh 

pekerjaan). Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum 

mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal 

dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau 

malas bekerja. Dapat disimpulkan pengertian dari 

pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk 

dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode 

tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, 

serta sedang mencari pekerjaan.
44

 

       Dalam Islam Muslim dianjurkan bekerja atau mencari 

nafkah dari pada muslim yang menganggur, dengan berkerja 

muslim bisa mengunakan hartanya untuk sodakoh, infak dan 

zakat. Sesungguhnya Allah mencintai orang orang yang 

berinfak di jalan Allah yang telah dijelaskan disurat Al 

Baqarah ayat 195 : 

ِ َوَل جُْهقُىا بِؤَْيِديُكْم إِنًَ انحَّْههَُكِةۛ  َوأَْحِسىُىاۛ  إِنَّ  َ َوأَْوفِقُىا فِي َسبِيِم َّللاَّ َّللاَّ

  يُِحبُّ اْنُمْحِسىِيهَ 

Artinya: 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

                                                             
      44 Faisal R. Dongoran, KhairulNisa, MarniSihombing, Lusita Devi Purba, 

dkk, “Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenegakerjaan Terhadap Keberadaan 
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Medan”. JurnalEduTech, September 

2016.Vol. 2 No. 2. h. 64-65 
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       Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang 

dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan.
45

 Pengangguran dapat 

mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika 

rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang 

berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara 

langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari 

sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan 

yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). 

Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan 

likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu 

dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan 

pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan 

dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh 

dalam jangka pendek. Rumus tingkat pengangguran adalah 

sebagai berikut. 

                 Tingkat Pengangguran =
                    

                      
      

 

2. Macam-Macam Pengangguran  

       Terdapat dua cara untuk menggolongkan pengangguran, 

yaitu pengangguran berdasarkan sumber atau penyebab yang 

mewujudkan pengangguran tersebut dan pengangguranyang 

berdasarkan ciri pengangguran yang berwujud 

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya  

       Bedasarkan penggolongan ini jenis pengangguran 

masih dibagi empat kategori yaitu: 

1) Pengangguran Normal atau Friksional  

       Adalah pegangguran sebanyak dua atau tiga 

persen
46

. Artinya keadaan dimana apabila dalam 

                                                             
      45 http://www.BadanPusatStatistik.bps.go.id 
       46 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013). h.328 
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suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 

dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka 

ekonomi tersebut sudah di pandang sebagai 

mencapai kesempatan kerja penuh.
47

 Dalam 

pengangguran jenis ini para penganggur tidak ada 

pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh 

kerja, akan tetapi karena sedang mencari pekerjaan 

yang lebih baik yang sesuai dengan kualifikasi 

pribadi masing-masing. Pada umumnya 

masyarakat memutuskan untuk bermigrasi ke Kota 

dengan harapan mendapatkan pekerjaan dalam 

sektor modern.
48

 

2) Pengangguran siklikal 

       Ketika perekonomian dalam kondisi yang baik 

maka permintaan secara agregat akan naik 

sehingga perusahaan akan menambah produksinya 

dengan begitu permintaan akan tenaga kerja akan 

meningkat. Akan tetapi perekonomian tidak selalu 

berkembang secara pesat ada kalanya terjadi 

penurunan permintaan agregat yang menyebabkan 

para perusahaan menurunkan tingkat produksinya 

yang menyebabkan tingkat profitabilitas 

perusahaan menurun, dalam kondisi yang seperti 

ini perusahaan akan mengurangi tenaga kerja atau 

bahkan menutup perusahaannya, maka 

pengangguran akan semakin bertambah. Maka 

pengangguran yang disebabkan oleh adanya 

pengaruh faktor produksi inilah yang disebut 

dengan pengangguran siklikal. 
49

 

3) Pengangguran structural 

       Penganggguran struktural adalah jenis 

pengangguran yang disebabkan oleh perubahan 

                                                             
47 Ibid 
48 Silvia Tiwon. “Ekonomi Indonesia”. (Jakarta : Gramedia, 2016), h.153 
49 N. Gregory Mankiw, “Makro Ekonomi.” Terjemahan: Fitria Liza, Imam 

Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003), h. 150 
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struktur ekonomi. Karena tidak semua industri dan 

perusahaan dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami 

kemunduran kemerosotan ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya: munculnya 

pesaing baru yang lebih inovatif, biaya produksi 

yang sangat tinggi, kegiatan ekspor menurun 

karena persaingan yang tinggi dengan negara-

negara lain. Akibat kemerosotan itu banyak 

pekerjaan yang terpaksa diberhentikan. 

4) Pengangguran teknologi 

       Pengangguran ini terjadi karena adanya 

pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin 

dan bahan kimia di pabrik, banyak tenaga manusia 

di gantikan robot-robot yang melakukan pekerjaan. 

Hal ini menyebabkan tenaga kerja manusia yang 

dibutuhkan semakin menurun. Pengangguran yang 

ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan 

teknologi lainnya  dinamakan penagangguran 

teknologi. 
50

 

b. Pengangguran berdasarkan cirinya 

      Jika dilihat berdasarkan ciri-cirinya pengangguran 

dibagi menjadi empat golongan, sebagai berikut : 

a) Pengangguran ini tercipta sebagai akibat 

pertumbuhan lapangan kerja yang rendah, dan 

tidak sesuai dengan pertambahan jumlah tenaga 

kerja yang banyak. Efek dan keadaan ini didalam 

jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak 

melakukan pekerjaan. Sehingga mereka 

menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. 

Pengangguran terbuka dapat pula sebagai wujud 

akibat dan kegiatan ekonomi yang menurun, dari 

kemajuan teknologi yang pesat sehingga 

                                                             
50 Muhdar HM, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinandi 

Indonesia: Masalah dan Solusi” , Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 

ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X, h. 46. 
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mengurangi jumlah tenaga kerja, atau akibat dari 

kemerosotan suatu industry 

b) Pengangguran tersembunyi 

       Jenis pengangguran ini terutama dalam sektor 

pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi pasti 

memerlukan tenaga kerja, dan jumlah yang 

dibutuhkan tergantung beberapa faktor 

diantaranya: ukuran perusahaan, jenis kegiatan 

perusahaan, mesin yang digunakan (apakah 

intensif buruh atau intnsif  modal), dan tingkat 

produksi yang dicapai. Pada kebanyakan negara 

berkembang seringkali didapati jumlah pekerjaan 

yang lebih banyak dari yang dibutuhkan 

sebenernya dalam suatu industri. 

c) Pengangguran bermusim 

       Pengangguran ini terutama pada sektor 

pertanian dan perikanan.
51

 Pada musim hujan 

penyadap karet dan nelayan tidak melakukan 

pekerjaan, disisi lain petani hanya bekerja setelah 

ia menanamkan selain itu mereka menganggur. 

Penganggur itu lah yang disebut penganggur 

bermusim atau musiman. 

d) Setengah menganggur 

        Kondisi perkotaan menurut kebanyakan orang 

bisa menjadi tujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup dengan bekerja dikota sehingga Kondisi 

perkotaan menurut kebanyakan orang bisa menjadi 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dengan 

bekerja dikota sehingga banyak orang bermigrasi 

ke kota-kota besar. Akan tetapi tidak semua dari 

mereka mendapat pekerjaan. Sehingga yang 

dinamakan setengah menganggur adalah mereka 

                                                             
51 David C, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, (Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, 2008), h. 179 
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yang tidak bekerja secara optimal atau mereka 

bekerja kurang sari 35 jam seminggu. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

       Penelitian mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengangguran  telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya dengan variabel-variabel yang berbeda, berikut ini 

ringkasan hasil penelitian terdahulu yang penulis rangkum dalam 

bentuk tabel: 

Tabel 2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penerbit 
Tahun 

Judul 

Penelititan 
Hasil Penelitian 

1. Suyatno 2013 Analisis 

Disparitas 

Perekonomian 

di Wilayah 

Jawa (Jawa 

Barat, Jawa 

Tengah, Jawa 

Timur) Tahun 

1996-2011 

Berdasarkan hasil 

perhitungan rumus 

Indeks Williamsons 

selama tahun 1996-

2011 di Provinsi Jawa 

Barat (0,096), Jawa 

Tengah (0,214), dan 

Jawa Timur (0,086) 

semuanya memiliki 

tingkat ketimpangan 

yang cukup rendah. 

Kemudian berdasarkan 

hasil uji regresi linier 

berganda dengan 

metode Ordinary Least 

Square (OLS) dapat 

diketahui bahwa semua 

variabel independen 

yaitu PDRB perkapita, 

Jumlah memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

perekonomian di 

wilayah Jawa (Jawa 

Barat, Jawa Tengah, 



 33 

Jawa Timur) tahun 

1996-2011, Sedangkan 

variabel APBD (sisi 

pengeluaran) tidak 

memiliki pengaruh. 

2 Ni Luh 

Nana 

Putri Ani 

dan 

A.A.N.B. 

Dwirandra 

2014 Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Daerah  Pada 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pengangguran, 

dan 

Kemiskinan 

Kabupaten dan 

Kota 

hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, 

menurunkan tingkat 

pengangguran dan 

kemiskinan. Kinerja 

keuangan yang terdiri 

dari rasio kemandirian 

menunjukan bahwa 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan 

rassio efktivitas, rasio 

efisiensi, dan 

pertumbuhan 

pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selanjutnya 

antara kinerja keuangan 

terhadap pengangguran, 

menunjukan bahwa 

kinerja keuangan 

berupa rasio 

kemandirian, rasio 

efektivitas, rasio 

efisiensi, dan 

pertumbuhan 

pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran, 

sedangkan antara 

kinerja keuangan 

terhadap kemiskinan 

menunjukan rasio 
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kemandirian 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap kemiskinan, 

dan rasio efektivitas, 

rasio efisiensi, serta 

pertumbuhan 

pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan 

3. Kuncoro, 

sri 

2014 Analisis 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Tingkat 

Pengangguran 

dan Pendidikan 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Timur 2009-

2011” 

hasil penelitian 

diketahui bahwa  

pertumbuhan ekonomi 

berkorelasi negatif dan 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di jawa 

timur. Dengan nilai 

koefisien pertumbuhan 

ekonomi sebesar -

0,871315 yang 

memiliki arti bahwa 

setiap kenaikan 

pertumbuhan ekonomi 

sebesar 1 persen dapat 

menurunkan tingkat 

kemiskinan sebesar 

0,871315 persen. 

Tingkat pengangguran 

berkorelasi negatif dan 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di jawa 

timur. Nilai koefisien 

tingkat pengangguran 

sebesar -0,165560 

memiliki arti bahwa 

setiap kenaikan 

pengangguran sebesar 1 

persen dapat 

menurunkan penduduk 

miskin sebesar 
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0,165560 persen, hal 

ini bertentangan dengan 

teori bahwa 

pengangguran 

berkorelasi positif 

dengan kemiskinan 

4. Mayoura 

Febrian, 

Armelly  

2016 Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat 

Pengangguran 

terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi 

Bengkulu 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 

(1) terdapat pengaruh 

signifikan pada   

0,05% antara 

pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran 

terhadap kemiskinan di 

provinsi bengkulu. Dan 

(2) nilai koefisien 

determinasi sebesar 

0,663 menunjukan 

variable pertumbuhan 

ekonomi dan 

pengangguran mampu 

mejelaskan tingkat 

kemiskinan di provinsi 

bengkulu sebesar 

66,3%. Sedangkan 

sisanya di jelaskan 

variable lain yang tidak 

masuk di penelitian ini 

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah tahun 2020 

Beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu antara lain : 

1. Ada beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut adalah 

pertumbuhan Ekonomi. 

2. Metode penelitian menggunakan regresi 

3. Data yang digunakan data tahunan. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu antara 

lain: 
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1. Data pengamatan yang digunakan tahun 2015 sampai tahun 

2019 

2. Ada variabel yang ditambahkan yaitu Upah Minimum dan 

PDRB. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  landasan teoritis  dan penelitian terdahulu 

yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran Teori dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber i: iData iDiolah i2019 

Keterangan i: 

Uji iParsial = 

Uji iSimultan = 
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H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis 

       Hipotesis merupakan keterangan sementara dari fakta yang 

diamati.
52

 Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang 

harus diuji kebenarannya dalam data yang dianalisis dalam 

kegiatan penelitian.
53

 Hopotesis dalam penelitian ini adalah ; 

1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

      Upah minimum adalah upah terendah yang 

ditetapkan pemerintah dan dijadikan standar oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya 

dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya
54

. 

       Dalam teori Malthus, sudut pandang kaum klasik 

bertitik tolak dari sisi penwaran (supplyside economies) 

yang akhir-akhir ini menjadi popular lagi.Tingkat 

upahsebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga 

banyak ditentukan olehpenawaran tenaga kerja, seperti 

diutarakan di muka bahwa sumber utamapenawaran 

tenaga kerja adalah penduduk, usia kerja yang sudah 

barang tentu bersumber dari penduduk. 

       Bila penduduk bertambah, penwaran tenaga kerja 

juga bertambah,maka hal ini menekan tingkat upah. 

Sebaliknya pun secara simetris tingkatupah akanmenaik 

bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga 

kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi 

lain usahamenaikkan tingkat upah tidak akan ada 

faedahnya dalam jangka panjangsebab bila upah lebih 

tinggi dari semula, diperkirakan orang akan 

menjadimakmur sehingga ada kecendrungan untuk 

tidak ragu-ragu untukmempunyai keluarga besar. 

                                                             
52 Moh. Pabundu Tika, “Metodelogi Riset Bisnis”. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2006), h. 29. 
53 Hartono, “Metodologi Penelitian”, (Pekanbaru: Zanava Publishing, 2010), h. 

27.  
54 Asyhadie, Zaeni, “Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 

Kerja”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70. 
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       Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan 

tingkat upah, makakemakmuran akan berkurang. 

Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong 

orang untuk berhemat. Orang tidak mampu mempunyai 

keluarga besar dan memilih sedikit jumlah anak, 

berkurangnya jumlah penduduk akan mengangkat 

tingkat upah ke atas menuju ke tingkatsemula. Jadi, 

dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun 

sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan 

akhirnya selalu kembali ke tingkat semula.
55

 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Setya 

Ari Wijayantidan Ni Luh Karmini dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka Di Provinsi Bali”. Hasil penelitian tersebut 

adalah upah minimum memiliki pengaruh yang 

negative dan signifikan dengan tingkat pengangguran 

terbuka di Provinsi Bali. 

Hipotesisinya dirumuskan : 

H0 : Upah minimum tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

H1 : Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

2. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

         PDRB adalah definisi Produk Domestik Regional 

Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari 

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi
56

. 

       Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

                                                             
55 Afrida, “Ekonomi Sumber Daya Manusia”,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), h. 150. 
56 Todaro, h. 171. 
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mengelola sumber-sumber daya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dan swasta utnuk menciptakan lapangan kerja 

baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam wilayah  tersebut.
57

 Proses tersebut mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga 

kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 

yang lebih baik. 

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi 

ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku 

ataupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha 

dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah 

       Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amelia dengan 

judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi 

Terhadap Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Di 

Kota Samarinda.” Hasil penelitiannya yaitu 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatifdan 

signifikan terhadap pengangguran terbuka
58

. 

Hipotesisnya dirumuskan : 

 

                                                             
57 Amri Amir, “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di 

Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013. Vol 1, No. 2. h.15 
58 Siti Amalia, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap 

Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Di Kota Samarinda, Jurnal Ekonomika-

Bisnis,” Vol. 5 No.2 Juli, 2014, h. 173-182. 
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H0 :  PDRB tidak berpengaruh negatif dan signifikan 

      terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

H1 : PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 

     terhadap tingkat pengangguran terbuka. 
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