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ABSTRAK  

 

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks. 

Pengangguran Kota Bandar Lampung menduduki peringkat tertinggi 

sejak tahun 2011 – 2020 dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung. Dilihat dari keadaan geografis Kota Bandar Lampung 

terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit 

kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, 

sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota 

Bandar Lampung sebagai pusat industri. Seharusnya dapat menjadi 

peluang dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat 

menekan tingkat pengangguran. Tetapi realita yang terjadi di Kota 

Bandar Lampung mendapati peringkat tertinggi tingkat pengangguran 

di Provinsi Lampung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Pertumbuhan Industri, Inflasi, dan Upah Minimum Kota (UMK) 

terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Bandar Lampung 2011-2020 

baik secara parsial maupun simultan secara parsial maupun secara 

simultan, serta mengetahui Pertumbuhan Industri, Inflasi, dan Upah 

Minimum Kota (UMK) terhadap pengangguran di Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

data sekunder dalam periode pengamatan 2011-2020. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi data yang 

diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh BPS, berupa data 

survey tahunan pertumbuhan industri yaitu pertumbuhan industri, 

selanjutnya tingkat inflasi, UMK, dan tingkat pengangguran. Dimana 

dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan industri sebagai 

variabel X1, inflasi sebagai variabel X2, tingkat upah sebagai variabel 

X3 dan tingkat pengangguran sebagai variabel Y. 

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis menghasilkan 

variabel pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Sehingga semakin  meningkat 

pertumbuhan industri, upah, dan inflasi ini akan menimbulkan 

permintaan akan tenaga kerja yang lebih besar oleh perusahaan. 
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Dengan adanya penambahan kesempatan kerja tersebut maka akan 

menambahkan peluang bagi angkatan kerja yang selalu meningkat 

ditiap tahunnya dan akan menurunkan angka pengangguran. 

Selanjutnya secara parsial variabel pertumbuhan industri secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Hal ini karena semakin meningkatnya 

pertumbuhan industri maka akan membuka peluang lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat dan pengangguran akan menurun. 

Selanjutnya secara parsial variabel upah minimum kota secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Sehingga semakin meningkatnya upah 

minimum kota maka pengangguran akan menurun karena beragamnya 

alternatif pekerjaan selain pekerjaan formal, seperti pekerjaan 

informal. Sehingga terjadi peralihan pekerjaan ini merupakan salah 

satu dampak dari Covid-19. Maka dari itu banyak para pegawai yang 

terpaksa diputus kontrak dan beralih mencari alternatif lain dengan 

membuka usaha dan menyebabkan peningkatan upah minimum ini 

mampu menurunkan angka pengangguran. Sedangkan variabel inflasi 

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Hal ini karena perusahaan akan berupaya 

menekan biaya produksi guna efisiensi perusahaan, akibatnya demi 

menjaga efisiensi tersebut salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh 

perusahaan adalah mengganti dengan mesin sehingga mengurangi 

tenaga kerjanya. Dalam perspektif Ekonomi Islam, menganggur 

bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan, tetapi bekerja 

dan memproduksilah yang dijadikan sebagai salah satu kewajiban bagi 

orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam Islam negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau 

memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat 

bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Salah satunya melalui 

sektor industri mampu menciptakan maslahah dalam meningkatkan 

kesempatan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya 

adanya inflasi juga menciptakan maslahah kepada masyarakat. Yakni 

ketika inflasi meningkat maka akan mengurangi tingkat 

pengangguran. Hal ini karena para perusahaan akan meningkatkan 

permintaan akan tenaga kerja untuk mencapai kapasitas produksi 
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maksimal. Selain itu juga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi 

dengan maksimalnya barang dan jasa yang diproduksi. Selanjutnya 

dalam Islam tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada 

rasa keadilan agar menciptakan kemaslahatan. Sehingga penciptaan 

kawasan industri, adanya inflasi, dan upah minimum yang diberikan 

ini akan akan menciptakan kemaslahatan yakni mengurangi tingkat 

pengangguran di Kota Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Industri, Inflasi, Upah Minimum 

Kota, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 
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ABSTRACT 

 

Unemployment is a very complex problem. Unemployment in 

Bandar Lampung City has been at the highest rank since 2011 – 2020 

compared to regencies/cities in Lampung Province. Judging from the 

geographical situation, Bandar Lampung City is located in a strategic 

area because it is a transit area for economic activities between the 

islands of Sumatra and Java, so that it is profitable for the growth and 

development of Bandar Lampung City as an industrial center. It 

should be an opportunity to increase employment so that it can reduce 

the unemployment rate. But the reality that happened in Bandar 

Lampung City found the highest unemployment rate in Lampung 

Province. 

This study aims to determine the effect of the Number of 

Industries, Inflation, and the City Minimum Wage (UMK) on the 

Unemployment Rate in Bandar Lampung City 2011-2020 either 

partially or simultaneously partially or simultaneously, as well as 

knowing the Number of Industries, Inflation, and the City Minimum 

Wage. (UMK) on unemployment in Bandar Lampung City in the 

perspective of Islamic economics. 

This type of research is a quantitative research with secondary 

data in the 2011-2020 observation period. Collecting data in this 

study using the observation method of data obtained from official data 

published by BPS, in the form of annual survey data on the number of 

industries, namely industrial growth, then inflation rates, UMK, and 

unemployment rates. Where in this study using the number of 

industries as the X1 variable, inflation as the x2 variable, the wage 

rate as the X3 variable and the unemployment rate as the Y variable. 

Overall, the results of hypothesis testing resulted in the 

variables of industrial growth, inflation, and UMK simultaneously 

having a significant effect on the unemployment rate in Bandar 

Lampung City in 2011-2020. So that increasing industrial growth, 

wages, and inflation will lead to greater demand for labor by 

companies. With the addition of these job opportunities, it will add 

opportunities for the workforce which always increases every year 

and will reduce the unemployment rate. Furthermore, the industrial 

growth variable has a significant partial effect on the unemployment 

rate in Bandar Lampung in 2011-2020. This is because the increasing 

industrial growth will open up new job opportunities for the 

community and unemployment will decrease. Furthermore, the 

variable of the city's minimum wage has a significant partial effect on 
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the unemployment rate of the city of Bandar Lampung in 2011-2020. 

Thus, as the city's minimum wage increases, unemployment will 

decrease due to the variety of alternative jobs other than formal work, 

such as informal work. So that this job shift is one of the impacts of 

Covid-19. Therefore, many employees were forced to terminate their 

contracts and switch to looking for other alternatives by opening a 

business and causing an increase in the minimum wage which was 

able to reduce the unemployment rate. While the inflation variable has 

no effect on the unemployment rate in Bandar Lampung in 2011-2020. 

This is because the company will try to reduce production costs for 

company efficiency, consequently in order to maintain efficiency, one 

of the steps that can be taken by the company is to replace it with a 

machine so that it reduces its workforce. In the perspective of Islamic 

Economics, unemployment is not something that is recommended and 

ordered, but work and produce which is made as one of the 

obligations for people who are able to fulfill their needs. In Islam, the 

state is obliged to provide employment or provide various facilities so 

that the person concerned can work to earn a living. One of them is 

through the industrial sector being able to create problems in 

increasing job opportunities and meeting community needs. 

Furthermore, inflation also creates problems for the community. That 

is, when inflation increases it will reduce the unemployment rate. This 

is because companies will increase the demand for labor to achieve 

maximum production capacity. In addition, the needs of the 

community can be met with the maximum amount of goods and 

services produced. Furthermore, in Islam the wage rate that is set 

must be based on a sense of justice in order to create benefit. So that 

the creation of industrial estates, inflation, and the given minimum 

wage will create benefits, namely reducing the unemployment rate in 

Bandar Lampung City. 

 

Keywords: Number of Industries, Inflation, City Minimum Wage, 

and Open Unemployment Rate 
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MOTTO 

 

لِِم  ً عه ْوَن اِله ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ َوَستَُردُّ َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّاه

 اْلَغْيِب َوالشَّهَبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىنَ 
 “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui 

yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.”  

 (Q.S. At-Taubah [9]: 105) 

 

 اِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًراَۗ  ٦
Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Inshirah [94]: 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada awal pemahaman untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, 

maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud 

dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini. 

Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Industri, Inflasi, dan Upah Minimum Kota 

(UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Bandar 

Lampung 2011-2020 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan atas suatu bagian itu sendiri 

serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

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

atau perbuatan seseorang.
2
 

3. Industri adalah suatu bagian produksi ekonomi yang 

terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus 

memiliki permodalan yang besar sebelum meraih 

keuntungan.
3
 

4. Inflasi adalah  gejala ekonomi yang menunjukkan 

naiknya harga-harga secara umum yang 

berkesinambungan.
4
 

5. Upah Minimum Kota (UMK) adalah sebuah standardisasi 

upah atau gaji karyawan atau pegawai untuk diterapkan 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, ―Analisis,‖ diakses 9 

November 2021, https://kbbi.web.id. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, ―Pengaruh,‖ diakses 9 

November 2021, https://kbbi.web.id. 
3 Sudariyanto, Industrialisasi (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 1. 
4 Hasyim, Ekonomi Makro (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 186. 
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diperusahaan baik itu BUMN, BUMS, maupun 

perusahaan lain yang berskala besar.
5
 

6. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan 

dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak 

memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu 

mencapai kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan 

dan mendistribusikan sumber daya alam yang langka 

sesuai dengan maqashid, tanpa membatasi kebebasan 

individu untuk menciptakan keseimbangan 

makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, 

membentuk jaringan masyarakat kekeluargaan, 

solidaritas sosial dan moral.
7
 

 

B. Latar Belakang 

Dalam suatu perekonomian, pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

setiap daerah.
8
 Upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat tercermin dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka 

semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai 

                                                           
5 Ervin Yohannes, Wayan Firdaus Mahmudy, dan Asyrofa Rahmi, 

―Penentuan Upah Minimum Kota Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan 

Backpropagation Neural Network (BPNN),‖ Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer 2, no. 1 (5 Desember 2015): 34, https://doi.org/10.25126/jtiik.201521128. 
6 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi modern (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Perkasa, 2012). Hlm. 13. 
7 Surya Alfi Nurrahma, Alimuddin Pohan, dan Khairina Tambunan, 

―Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Persepktif Islam (Ekonomi Islam 

sebagai Solusi Krisis Ekonomi),‖ Journal Of Management 02, no. 04 (2021): 551-

558. 
8 Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta‘in, ―Analisis 

Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta,‖ Tirtayasa 

Ekonomika 15, no. 1 (30 April 2020): 17, https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407. 
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Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode waktu tertentu.
9
 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu dapat diartikan 

sebagai peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

tahun tersebut. Oleh karena itu, semua kegiatan pembangunan 

harus fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kinerja perekonomian suatu negara dalam kurun waktu 

tertentu dapat diukur dengan indikator penting yaitu pendapatan 

nasional. Pendapatan nasional mencerminkan terjadinya alokasi 

makro yang efisien, yaitu nilai output nasional yang dihasilkan 

oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. 

Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur untuk 

mengukur keadaan perekonomian suatu negara. Tujuan 

penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui 

tingkat perekonomian yang dicapai dan nilai output, komposisi 

total pengeluaran, kontribusi berbagai sektor ekonomi, dan 

tingkat kemakmuran yang dicapai.
 10

 

Salah satu masalah yang hampir dihadapi di setiap negara 

di dunia ialah pengangguran.
11

 Indonesia pun tak luput dari 

permasalahan pengangguran. Pengangguran terjadi akibat tidak 

seimbangnya antara permintaan akan lapangan pekerjaan dan 

penawaran lapangan pekerjaan.
12

 Sehingga angka penganguran 

mengalami peningkatan. Secara umum, pengangguran 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

dapat bekerja karena tidak tersedia lapangan pekerjaan yang 

cukup. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tidak memiliki 

                                                           
9 Ari Kristin Prasetyoningrum dan U Sulia Sukmawati, ―Analisis Pengaruh 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran 

Terhadap Kemiskinan di Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi Syariah 6 (2018): 24. 
10 Lies Maria Hamza dan Devi Agustien, ―Pengaruh Perkembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di 

Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi Pembangunan 8, no. 2 (13 Juli 2019): 127–35, 

https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45. 
11 Trianggono Budi Hartanto, ―Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, 

Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap 

Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-

2014,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 2, no. 1 (15 Agustus 2017): 1, 

https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5502. 
12 Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

―Kadisnakertrans : Ada 5 Penyebab Terjadinya Pengangguran,‖ diakses 28 Agustus 

2021, http://kominfo.jatimprov.go.id. 
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pendapatan, yang akan berdampak pada rendahnya standar 

hidup.
13

 

Pengangguran yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan 

gangguan politik, keamanan, dan sosial yang mengganggu 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hasil jangka 

panjangnya yakni penurunan produk nasional bruto dan 

pendapatan per kapita suatu negara.
14

 Minimnya pendapatan 

menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya, yang berujung pada penurunan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Bedasarkan data yang bersumber dari BPS di 

bawah ini merupakan persentase pengangguran terbuka di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2020.
15

 

Tabel 1.1.  

Tingkat Pengangguran 

Terbuka Kabupaten/Kota  di 

Provinsi Lampung Tahun 

2011-2020 

Wilayah 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bandar 

Lampung 
12.09 12.32 10.67 8.29 8.51 8.4 8.1 7.27 7.15 8.79 

Pringsewu 7.47 5.98 3.76 3.78 3.85 3.81 4.63 4.13 4.95 5.77 

Metro 11.08 11.48 4.36 4.23 5.12 4.68 4.64 5.79 5.11 5.4 

Lampung 

Utara 
6.53 8.1 7.4 5.57 7.62 6.55 5.62 4.87 5.09 5.34 

Lampung 

Selatan 
8.4 6.1 6.25 6.05 5.38 5.72 4.8 4.49 4.7 5.19 

                                                           
13 Hasyim, Ekonomi Makro, Opcit, hlm. 198. 
14 Nurrahma, Pohan, dan Tambunan, ―Pembangunan dan Pertumbuhan 

Ekonomi dalam Persepktif Islam (Ekonomi Islam sebagai Solusi Krisis Ekonomi).‖ 
15 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, ―Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,‖ diakses 9 Desember 

2021, https://lampung.bps.go.id. 
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Tulang 

Bawang 
6.08 5.59 4.38 4.15 5.29 4.7 3.47 3.53 4.04 4.84 

Provinsi 

Lampung 
6.38 5.2 5.69 4.79 5.14 4.62 4.33 4.06 4.03 4.67 

Pesawaran 7.33 6.62 9.6 8.54 7.27 7.92 5.73 4.64 4.42 4.64 

Lampung 

Tengah 
3.86 2.64 3.33 2.48 2.94 2.71 3.08 2.52 2.62 4.22 

Mesuji 7.96 4.25 9.51 0.81 5.06 2.9 0.65 3.8 3.62 3.71 

Way 

Kanan 
3.49 3.36 4.19 3.35 3.53 3.44 2.88 4.45 3.6 3.56 

Tulang 

Bawang 

Barat 

4.28 1.99 3.61 5.13 2.61 3.83 1.86 2.93 3.59 3.46 

Pesisir 

Barat 
- - - - - - 2.71 1.9 3.26 3.41 

Tanggamus 6.08 3.24 4.88 4.6 5.72 5.15 5.08 2.23 2.98 2.96 

Lampung 

Timur 
4.83 2.77 5.48 5.0 4.49 4.74 3.89 3.83 2.89 2.64 

Lampung 

Barat 
2.84 2.28 2.52 2.18 3.55 2.73 0.96 2.76 1.68 2.13 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021 

Bedasarkan tabel 1.1. dapat diketahui bahwa 

pengangguran terbuka dari tahun mengalami fluktuatif. Dilihat 

di tahun 2011-2020 Kota Bandar Lampung menjadi daerah 

dengan tingkat pengangguran tertiggi di Provinsi Lampung, 

dimana Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 mencapai 8,79 

persen. Sedangkan Kabupaten Pringsewu menempati urutan 

kedua mencapai 5,77 persen dan disusul Kota Metro sebesar 5,4 

persen pada tahun 2020 serta yang terendah Kabupaten 

Lampung Barat sebesar 2,13 persen. 

Permasalahan pengangguran ini tidak hanya terjadi 

dalam lingkup nasional, akan tetapi terjadi juga dalam lingkup 
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regional, seperti pada Kota Bandar Lampung yang merupakan 

ibu kota dari Provinsi Lampung namun memiliki tingkat 

pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Lampung. Maka 

dari itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat 

kebijakan untuk menangani masalah pengangguran ini. Salah 

satu peran pemerintah dalam membuat kebijakan untuk 

mengurangi angka pengangguran melalui sektor industri. 

Sektor industri diarahkan untuk mendorong peningkatan 

kesempatan usaha, peningkatan investasi, pengembangan 

teknologi, peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi 

secara optimal sehingga menghasilkan produk yang berkualitas 

dan bisa bersaing.  Keberadaan industri di tengah masyarakat 

merupakan suatu perubahan masyarakat menuju ke arah yang 

lebih maju dari tahapan sebelumnya.
16

 Perubahan yang 

ditimbulkan dari adanya pembangunan industri dapat 

menghasilkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif 

yang ditimbulkan dari adanya pembangunan industri dilihat dari 

bidang ekonomi diantaranya penyerapan tenaga kerja.
17

 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pusat dari 

industrialisasi yang ada di Provinsi Lampung. Keberadaan 

industri di suatu wilayah tentu akan membutuhkan tenaga kerja 

dan masyarakat sekitar industri akan lebih banyak kesempatan 

untuk terserap dan bekerja di sektor industri tersebut. Dengan 

kata lain secara tidak langsung industrialisasi telah 

mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Selain 

dapat menyerap tenaga kerja juga dapat membuka peluang 

untuk membuka usaha di sekitar industri. Menurut Matz, 

peningkatan jumlah perusahaan akan meningkatkan jumlah 

output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan 

meningkat dan akan mengurangi pengangguran.
18

 

                                                           
16 Yunia Rahayuningsih, ―Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap 

Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon,‖ Jurnal Kebijakan Pembangunan 

Daerah 1, no. 1 (30 Juni 2017): 13–26, https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2. 
17 Rahayuningsih. Ibid, hlm. 17. 
18 Afriliyanti Ismei, Andri Wijanarko, dan Henny Oktavianti, ―Analisis 

Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten 

Lamongan Tahun 2009-2013,‖ Media Trend 10, no. 1 (2015): 75–89. 
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Kinerja yang baik mampu meningkatkan produktifitas 

perusahaan dalam menghasilkan kapasitas produk barang dan 

jasa. Peningkatan ini tentu saja akan berdampak pada 

penurunan angka pengangguran. Karena seiring bertambahnya 

kapasitas produksi barang dan jasa, perusahaan akan 

membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. hal ini dapat menjadi 

peluang bagi para pencari kerja agar dapat terserap dan bekerja 

di perusahaan atau industri tersebut, sehingga angka 

pengangguran akan menurun. Selain itu pertumbuhan indsutri 

akan berdampak baik pada perekonomian regional maupun 

nasional karena laju pertumbuhan ekonomi pun akan semakin 

meningkat. Bedasarkan data yang bersumber dari BPS di bawah 

ini merupakan data laju pertumbuhan industri manufaktur yang 

ada di Kota Bandar Lampung.
19

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021 

Gambar 1.1. 

Laju Pertumbuhan Industri Manufaktur Kota Bandar 

Lampung tahun 2016-2020 

Bedasarkan pada gambar 1.1. terlihat bahwa 

pertumbuhan industri manufaktur di Kota Bandar Lampung 

                                                           
19 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, ―Produk Domestik 

Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha 2016-2020,‖ Maret 

2021. 
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mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2016-

2020. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan industri di Kota 

Bandar Lmpung mengalami penurunan pertumbuhan yang 

sangat drastis di tengan pandemi Covid-19 yaitu sebesar -4,27 

persen. Penurunan pertumbuhan industri ini menyebabkan 

produksi ikut menurun dan akan berimbas pada rendahnya 

pendapatan perusahaan sehingga banyak perusahaan yang 

melalukan pemberhentian kerja para pegawai dan menimbulkan 

bertambahnya tingkat pengangguran.  

Selain itu, inflasi juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi pengangguran. Inflasi dapat mempengaruhi 

perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

pengagguran. Inflasi adalah gejala ekonomi yang 

menggambarkan naiknya tingkat harga secara umum dan 

berkelanjutan.
20

 Hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya 

beli masyarakat.
21

 Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap 

pengangguran, dimana setiap inflasi naik satu satuan, maka 

tingkat pengangguran akan menurun satu satuan. Begitu pula 

sebaliknya, setiap inflasi turun sebesar satu satuan, maka 

pengangguran akan meningkat sebesar satu satuan.
22

 

Bedasarkan data yang bersumber dari BPS di bawah ini 

merupakan persentase tingkat inflasi  di Kota Bandar Lampung 

tahun 2013-2018.
23

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Hasyim, Ekonomi Makro, 2017. Opcit, hlm. 186. 
21 Idris Parakkasi, ―Inflasi dalam Perspektif Islam,‖ Jurnal Ekonomi Islam 

4, no. 2 (2017): 41–58, https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i2.4420. 
22 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi 

(Mikroekonomi & Makroekonomi), 3 ed. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2008),hlm. 384. 
23 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik, diakses 9 

November 2021, https://lampung.bps.go.id. 
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Tabel 1.2. 

Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2018 

Tahun Inflasi (%) 

2013 0.27 

2014 2.72 

2015 1.17 

2016 0.70 

2017 0.47 

2018 0.31 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021 

Berdasarkan data pada tabel 1.2. tingkat inflasi Kota 

Bandar Lampung mengalami fluktuatif pada tahun 2013-2018. 

Inflasi tertinggi selama periode 2013-2018 terjadi pada tahun 

2014 sebesar 2,72 persen. Namun, inflasi di Kota Bandar 

Lampung lebih cenderung sering mengalami penurunan. Hal ini 

terlihat dalam tahun 2015-2018 inflasi terus mengalami 

penurunan. Penurunan infasi ini menyebabkan menurunnya 

harga barang. Penurunan harga barang ini membuat perusahaan 

menurunkan kapasitas produksinya. Penurunan kapasitas 

produksi ini membuat permintaan akan tenaga kerja juga ikut 

menurun, hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran.  

Selain Pertumbuhan industri dan inflasi, upah juga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran. 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan 

oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan 

upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja.
24

 

                                                           
24 I Nyoman Sutama dan Suci Astika, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017,‖ 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis 16, no. 3 (2019): 11. 
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Adapun hubungan antara upah minimum dengan tingkat 

pengangguran adalah semakin tinggi besaran upah yang 

ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat 

pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara 

tersebut.
25

  

Bedasarkan data yang bersumber dari BPS di bawah ini 

merupakan besaran Upah Minimim Kota (UMK) di Kota 

Bandar Lampung tahun 2016-2020.
26

 

Tabel 1.3.  

Upah Minimum Kota (UMK) Tenaga Kerja di Kota Bandar 

Tahun 2016-2020 

Tahun Upah Minimum Kota (UMK) 

2016 Rp 1.870.000,00 

2017 Rp 2.054.365,32 

2018 Rp 2.263.390,87 

2019 Rp 2.445.141,15 

2020 Rp 2.653.222,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021 

Bedasarkan tabel 1.3. Upah Minimum Kota (UMK) Kota 

Bandar Lampung terus mengalami kenaikan dari tahun 2016-

2020. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh 

pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan 

                                                           
25 Syurifto Prawira, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di 

Indonesia,‖Jurnal Ecogen 1, no. 4 (21 Desember 2018): 162, 

https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i1.4735. 
26 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, ―Upah Minimum Kota 

(UMK) Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung,‖ diakses 29 Oktober 2021, 

https://bandarlampungkota.bps.go.id. 
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jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut.
27

 Hal ini 

karena kenaikan tingkat upah menyebabkan perusahaan 

memilih antara menggunakan tenaga kerja atau menggunakan 

mesin dan teknologi. Jika untuk menambah jumlah produksi 

yang sama, namum biaya tambahan perusahaan untuk 

penambahan tenaga kerja lebih tinggi dari pada biaya tambahan 

untuk penambahan penggunaan mesin, maka perusahaan akan 

mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan dan tingkat 

pengangguran akan meningkat. 

Penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri dalam 

menekan angka pengangguran dan penetapan upah minimum 

sudah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur‘an 

surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ  َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّاه

لِِم اْلَغْيِب َوالشَّهَبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىَن   ً عه ْوَن اِله   َوَستَُردُّ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah 

[9]: 105) 

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk seluruh 

umat-Nya bekerja dengan baik dan pengangguran bukanlah 

sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan, tetapi yang menjadi 

kewajiban ialah bekerja dan berproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Lebih dari itu Allah akan memberi balasan 

yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja yang telah 

dikerjakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep 

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

                                                           
27 Prawira, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia.‖ 
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akhirat.
 28

 Dengan kata lain, ayat di atas mendefinisikan imbalan 

yang diterima seseorang atas pekerjaannya, berupa imbalan 

materi di dunia dan berupa imbalan di akhirat. Upah yang 

didapat seorang pekerja di dunia ini harus adil dan layak untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Oleh karena itu 

ditetapkannya upah minimum agar imbalan sesuai dengan apa 

yang dikerjakan dan layak untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi seluruh masyarakat. 

Kota Bandar Lampung bedasarkan data yang telah 

diperoleh penulis mendapati adanya gap atau terdapat 

kesenjangan antara teori dengan kedaan yang ada dilapangan . 

Pertumbuhan industri mengalami fluktuatif dan pengangguran 

mengalami fluktuatif. Namun tidak selalu pada saat terjadi 

peningkatan pada jumlah indutri diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran, begitu pula sebaliknya. Tingkat inflasi 

yang mengalami fluktuatif namun ketika inflasi meningkat tidak 

selalu menghasilkan angka pengangguran yang terendah, 

demikian sebaliknya. Demikian juga dengan tingkat upah, upah 

minimum kota Bandar Lampung selalu mengalami kenaikan 

namun pengangguran mengalami fluktuatif. 

Bedasarkan permasalahan-permasalahan di atas 

menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Industri, Inflasi, dan Upah Minimum Kota (UMK) 

Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2020 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. 

C. Identikasi dan Batasan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan dan menghindari 

kekeliruan peneliti maka perlu adanya pembatasan masalah. 

                                                           
28 Murtadho Ridwan, ―Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi 

Islam,‖ Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2014): 241–57, 

http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.217. 
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Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel dependen yakni tingkat pengangguran dalam 

penelitian ini menggunakan data tingkat pengangguran 

terbuka dalam pertahun pada Kota Bandar Lampung 

2. Pertumbuhan industri dalam penelitian ini 

menggunakan data pertumbuhan industri manufaktur 

dalam pertahun pada Kota Bandar Lampung. 

3. Inflasi dalam penelitian ini menggunakan data tingkat 

inflasi dalam pertahun pada Kota Bandar  Lampung. 

4. Upah Minimum Kota (UMK) dalam penelitian ini 

menggunakan data Upah Minimum Kota Bandar 

Lampung setiap  tahun. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK secara 

parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2020? 

2. Apakah pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK secara 

simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2020? 

3. Bagaimana pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK 

terhadap pengangguran di Kota Bandar Lampung Tahun 

2011-2020 dalam perspektif ekonomi Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan industri, 

inflasi, dan UMK secara parsial terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-

2020. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan industri, 

inflasi, dan UMK secara simultan terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-

2020. 
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3. Untuk mengetahui pertumbuhan industri, inflasi, dan 

UMK terhadap pengangguran di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2020 dalam perspektif ekonomi Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun 

pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah: 

1. Secara Praktis 

Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung, penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang 

terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan 

dengan perkembangan pembangunan sektor industri, 

inflasi, dan UMK sehingga dapat menekan angka 

pengangguran di Kota Bandar Lampung. 

2. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca 

terutama tentang pengaruh pertumbuhan industri, 

inflasi, dan upah terhadap pengangguran. 

b. Bagi akademisi, hasil penelitian dapat diakui 

sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk 

referensi perbandingan untuk kemungkinan 

penelitian topik- topik yang berkaitan yang bersifat 

melengkapi ataupun lanjutan dalam melakukan 

penelitian dengan keilmuan dibidang yang sama. 

c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang 

didapatkan dalam bangku kuliah dan 

membandingkan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 
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G. Kajian Peneliatian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan 

agar peneliti dapat mengetahui hal apa saja yang belum diteliti. 

Selain itu peneliti dapat melakukan pembaruan terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Widia Endang Lestari, dkk 

pada tahun 2017 dengan judul: ―Pengaruh Upah 

Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja Dan 

Pengangguran Di Kota Palembang Tahun 2004-2014‖.
29

 

Penelitian ini bertuajuan untuk mengetahui pengaruh 

UMK terhadap kesempatan kerja dan pengangguran di 

Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil ang diperoleh ialah 

upah berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. 

Upah berpengaruh negatif terhadap pencari tamat SMP, 

pencari kerja tamat SMA, pencari kerja tamat S2. Upah 

tidak berpengaruh terhadap pengangguran, pencari kerja 

tamat SD, pencari kerja tamat D1/D2/D3, pencari kerja 

tamat S1, dan penempatan kerja. 

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Alfredo Y Mahihody, dkk. 

tahun 2018 dengan judul: ―Pengaruh Upah dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di 

Kota Manado‖.
30

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh dari Upah Minimum dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di 

Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, 

                                                           
29 Lemiyana Lemiyana dan Maya Panorama, ―Pengaruh Upah Minimum 

Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Kota Palembang 

Tahun 2004-2014,‖ I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance 3, no. 2 (29 

Januari 2018): 141, https://doi.org/10.19109/ifinance.v3i2.1450. 
30 Alfredo Y Mahihody, Daisy S M Engka, dan Antonius Y Luntungan, 

―Pengaruh Upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di 

Kota Manado,‖ Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18, no. 03 (2018): 24–34. 
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tingkat upah minimum yang ada di Kota Manado 

memberikan pengaruh signifikan yang negatif terhadap 

Pengangguran dan untuk Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh secara siginifikan yang negatif terhadap 

Pengangguran yang ada di Kota Manado. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aditama Putra 

pada tahun 2018 dengan judul: ―Pengaruh Inflasi Dan 

Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 1992-2011‖.
31

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pengaruh inflasi dan investasi terhadap 

pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 1992-2011. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil yang didapatkan ialah Inflasi secara 

parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

pengangguran. Investasi secara parsial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pengangguran. Inflasi dan 

Investasi secara simultan berpengaruh terhadap 

pengangguran. 

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Syurifto Prawira pada tahun 

2018 dengan judul: ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia‖.
32

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan 

terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Metode 

yang digunakan dala peelitian ini adalah kuantitatif. Hasil 

yang diperoleh ialah pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

Sedahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan 

                                                           
31 Wahyu Aditama Putra, ―Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap 

Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1992-2011‖ 3, no. 1 (2018). 
32 Prawira, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia.‖ 
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berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di 

Indonesia selama periode 2011-2015. Kemudian 

pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), 

dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

selama periode 2011-2015. 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Akbar Hidayat 

pada tahun 2019 dengan judul: ―Analisis Pengaruh 

Investasi, Jumlah Industri, Tingkat Upah Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur‖.
33

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana ketiga variabel independen mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah investasi berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Timur. Kemudian jumlah industri memiliki 

pengaruh yang siginifikan dan berhubungan positif 

dengan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya tingkat 

upah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan dengan penyerapan tenaga kerja. 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuni Bintang dan 

Riandani Rezki Prana pada tahun 2020 dengan judul : 

―Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kota Medan.
34

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh inflasi terhdap tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Medan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Hasil yang diperoleh 

                                                           
33 Kevin Akbar Hidayat, ―Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah Industri, 

Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur‖ 7, no. 2 (2019): 11. 
34 Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki Prana, ―Pengaruh Inflasi Terhadap 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan,‖ Jurnal Studi Manajemen 2, no. 2 

(2020): 97–100, http://journals.synthesispublication.org/index.php/civitas. 
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ialah variable inflasi tidak berpengaruh terhadap 

pengangguran terbuka di kota Medan. 

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Helvira dan Endah 

Putria Rizki pada tahun 2020 dengan judul: ―Pengaruh 

Investasi, Upah Minimum Dan IPM Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat‖.
35

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

investasi, upah minimum dan IPM terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil 

yang diperoleh ialah investasi, upah minimum, dan 

indeks pembangunan manusia secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terbuka. Kemudian investasi secara parsial berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. 

Upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi 

Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

 

8. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Ulil Albab Al Umar, 

dkk pada tahun 2020 dengan judul: ―Pengaruh Inflasi, 

PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017- 2019‖.
36

 Penelitian 

ini berujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB 

dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Jawa 

                                                           
35 Reni Helvira dan Endah Putria Rizki, ―Pengaruh Investasi, Upah 

Minimum Dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan 

Barat‖ 1, no. 1 (2020): 57–62. 
36 Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk., ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK 

Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019,‖Jurnal 

Ekonomi Balance 16, no. 1 (4 Juni 2020): 1–12, 

https://doi.org/10.26618/jeb.v16i1.3292. 
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Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Hasil yang diperoleh ialah Inflasi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat pengangguran. UMK berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

Sedangkan inflasi, PDRB, dan UMK secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Soeharjoto dan Mitha 

Rachma Oktavia pada tahun 2021 dengan judul: 

―Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan 

Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di 

Indonesia‖.
37

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh inflasi, indeks pembangunan mausia dan upah 

minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah 

kuantitatif. Hasil yang diperoleh adalah inflasi dan IPM 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Indonesia. Sedangkan UMP tidak 

signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. 

 

10. Penelitian ini dilakukan oleh M. Azis, dkk pada tahun 

2021 dengan judul: ―Analisis Pengaruh Inflasi, 

Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di 

Provinsi Jambi.
38

 Penelitian ini berujuan Untuk 

mengetahui dan menganalisis perkembangan serta 

pengaruh inflasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Provinsi 

                                                           
37 Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia, ―Pengaruh Inflasi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di 

Indonesia,‖ Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 5, no. 2 (2021): 94–102. 
38 Muhammad Azis, Yulmardi Yulmardi, dan Nurhayani Nurhayani, 

―Analisis pengaruh inflasi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran terbuka dan kemiskinan di Provinsi Jambi,‖ e-Jurnal Perspektif 

Ekonomi dan Pembangunan Daerah 10, no. 2 (1 Agustus 2021): 75–82, 

https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.14214. 
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Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Hasil yang diperoleh ialah inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi, dan hanya 

variabel pendidikan yang mempengaruhi kemiskinan di 

Provinsi Jambi. 

 

Bedasarkan Penelitian terdahulu di atas, perbedaan 

penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian 

sebelumnya ialah terdapat variabel baru sebagai pembaruan 

penelitian yakni pertumbuhan industri. Penulis menggunakan 

penelitian sebelumnya untuk melihat pengaruh antar variabel 

dan sebagai acuan dalam menentukan pengajuan hipotesis. 

Dalam penelitian sebelumya terdapat satu sampai dua variabel 

independen dalam penelitian dan hanya beberapa yang 

menggunakan tiga variabel independen. Maka dari itu penulis 

membuat penelitian dengan tiga variabel independen dengan 

tambahan variabel yang berbeda sebagai pembaruan dari 

penelitian sebelumnya. Penambahan variabel pertumbuhan 

industri ini tidak semata-mata hanya sebagai pembaruan 

melainkan industri menjadi sektor yang diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kesempatan usaha, seingga dapat 

mendorong angka pengangguran. Selain itu penelitian ini 

ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana belum 

dikaji sebelumnya oleh penelitian terdahulu di atas. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam 

pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak 

melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat 

sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan penegasan judul, latar 

belakang permasalahan, identifikasi masalah dan 

batasan masalah penelitian ini, kemudian merumuskan 
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masalah. Lalu ditetapkan tujuan penelitian serta 

manfaat penelitian tersebut. Kemudian disusun 

sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca 

dalam mencari informasi terkait. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori yang dijelaskan secara 

detail sesuai teori yang diambil peneliti. Dalam 

landasan teori ini akan diuraikan secara diskriptif dari 

industri, inflasi, upah, dan pengangguran. Kemudian 

terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi pendekatan dan sifat penelitian, 

sumber data, serta teknik pengumpulan data. 

Berikutnya adalah penjelasan populasi, sampel, dan 

variabel penelitian yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitian. Kemudian diuji dengan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi data pembahasan hasil 

penelitian dan analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pengangguran  

1. Definisi Pengangguran 

Menurut Kaufman dan Hotckiss, pengangguran 

merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang 

tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang 

melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu 

terakhir untuk mencari pekerjaan.
39

 Menurut Sukirno, 

pengangguran merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan tersebut.
40

 

Menurut Mankiw, pengangguran akan selalu 

muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa 

alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian 

kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan 

para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya 

kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan 

oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, 

daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah 

efisiensi.
41

 

Kekakuan upah berarti gagalnya upah melakukan 

penyesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan 

permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga 

kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu 

fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat 

                                                           
39 Hartanto, ―Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah 

Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah 

Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.‖ Opcit, 

hlm. 2. 
40 Achmad Selamet Aku dkk, Database Pengangguran Berpendidikan 

Tinggi di Sulawesi Tenggara (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 
41 Aku. Opcit. Hlm.50. 
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kliring pasar atau tingkat ekuilibrium sehingga terjadi 

pengangguran.
42

 

Saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan 

penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka para 

perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan 

dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataanya, 

hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian 

muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal 

menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga 

kerja.
43

 

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh 

ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.
44

 Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. 

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah 

kekurangan pengeluaran agregat.
45

 Yakni berkurangnya 

permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan (pabrik). Para 

pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud 

untuk mencari keuntungan. Hal tersebut hanya akan 

diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang 

yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan 

semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka 

wujudkan. 

Jumlah penduduk suatu negara dapat dibedakan 

atas penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan penduduk 

bukan usia kerja, penduduk bukan usia kerja, yaitu usia 

0-14 tahun dan lanjut usia (lansia) di atas 65 tahun. 

Menurut jumlah penduduk usia kerja yang memasuki 

                                                           
42 Warda Harahap dan Nasri Bachtiar, ―Analisis Pengaruh Inflasi, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia,‖ 

(2017): 1-20. 
43 Harahap dan Bachtiar. Ibid, hlm. 7. 
44 Bhimo Rizky Samudro dkk, Eksistensi Kepala Daerah Perempuan 

Terhadap Performa Sosioekonomi Daerah Di Indonesia (Ponorogo: Gracias Logis 

Kreatif, 2021). 
45 Cita Ekonomika, ―Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Pengangguran Di Kota Ambon‖ VIII, no. 1 (2014). 
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angkatan kerja adalah mereka yang sedang mencari 

pekerjaan atau pekerjaan. Beberapa orang yang tidak 

bekerja (karena berbagai alasan) tidak memasuki 

angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja mendapatkan 

pekerjaan, mereka disebut pengangguran. Pengangguran 

adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki 

atau mencari pekerjaan.
46

 

Berdasarkan tingkat pengangguran dapat kita lihat 

kondisi suatu negara, tingkat perekonomiannya 

berkembang atau lambat dan mengalami kemunduran. 

Dengan tingkat pengangguran bisa dilihat kesenjangan 

distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat 

tersebut. Pengangguran dapat terjadi akibat dari tingginya 

angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang luas serta penyerapan tenaga 

kerja yang presentasenya cenderung kecil. Hal ini terjadi 

karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan 

lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap 

bekerja. 

2. Macam-Macam Pengangguran 

Jika dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran 

dibedakan menjadi empat, yaitu:
 47

 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran friksional atau transisi (frictional or 

transitional unemployment) adalah jenis 

pengangguran yang timbul sebagai akibat dari 

adanya perubahan dalam syarat-syarat kerja, yang 

terjadi seiring dengan perkembangan atau 

dinamika ekonomi yang terjadi. Pengangguran ini 

dapat pula terjadi karena berpindahnya orang dari 

satu daerah ke daerah lainnya, atau dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya 

                                                           
46 Rahardja dan Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & 

Makroekonomi).Opcit, hlm. 376. 
47 Aku, Database Pengangguran Berpendidikan Tinggi di Sulawesi 

Tenggara. Ibid. hlm.48-49. 



 
 
26 

b. Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural (structural 

unemployment) adalah jenis pengangguran yang 

terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam 

struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan 

terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan 

permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan di 

dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain 

karena adanya peningkatan permintaan atas satu 

jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya 

mengalami penurunan permintaan, dan permintaan 

itu sendiri tidak melakukan penyesuaian dengan 

cepat atas situasi tersebut. 

c. Pengangguran Alamiah 

Pengangguran alamiah (natural unemployment) 

atau lebih dikenal dengan istilah tingkat 

pengangguran alamiah (natural rate of 

unemployment) adalah tingkat pengangguran yang 

terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat 

pengangguran dimana inflasi yang diharapkan 

(expected inflation) sama dengan tingkat inflasi 

aktual (actual inflation). 

d. Pengangguran Konjungtur 

Pengangguran konjungtur atau siklis (cyclical 

unemployment) terjadi akibat merosotnya kegiatan 

ekonomi atau karena terlampau kecilnya 

permintaan efektif agregat (efective aggregate 

demand) di dalam perekonomian dibandingkan 

dengan penawaran agregat. Oleh karena itulah para 

ahli ekonomi sering menyebut jenis pengangguran 

ini sebagai "demand-deficient unemployment". 

Sebaliknya jenis pengangguran ini akan berkurang 

kalau tingkat kegiatan ekonomi meningkat. 
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Menurut Sukirno, Berdasarkan lama waktu kerja, 

pengangguran dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
48

 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat 

pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih 

rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai 

akibatnya dalam perekonomian semakin banyak 

jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh 

pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud 

sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang 

menurun, dari kemajuan teknologi yang 

mengurangi penggunaan tenaga kerja. 

Pengangguran terbuka terdiri dari:
49

 

1) Mereka yang tak mempunyai pekerjaan dan 

mencari pekerjaan. 

2) Mereka yang tak mempunyai pekerjaan dan 

mempersiapkan usaha. 

3) Mereka yang tak mempunyai pekerjaan dan 

tidak mencari pekerjaan, karena merasa 

tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 

4) Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, 

tetapi belum mulai bekerja. 

b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud 

di sektor pertanian atau jasa. Di banyak negara 

berkembang sering kali didapati bahwa jumlah 

pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih 

banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia 

dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 

Kelebihan tenaga kerja yang digunakan 

digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. 

Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang 

lebih banyak dari yang diperlukan. Pengangguran 

                                                           
48 Aku. Ibid. hlm. 50. 
49 Samudro, Eksistensi Kepala Daerah Perempuan Terhadap Performa 

Sosioekonomi Daerah Di Indonesia. Opcit. hlm. 34. 
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bermusim terutama terdapat di sektor pertanian dan 

perikanan, yang disebabkan oleh perubahan 

permintaan sangat kecil. Pengangguran bermusim 

terutama terdapat di sektor pertanian dan 

perikanan, yang disebabkan oleh perubahan 

permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya 

berkala. 

c. Setengah Menganggur 

Setengah menganggur (underemployed) terjadi bila 

tenaga kerja tidak bekerja secara optimum (kurang 

dari 35 jam seminggu atau bekerja lebih dari 35 

jam dalam seminggu) dimana produktivitasnya/ 

pendapatannya rendah. 

3. Dampak Pengangguran 

Salah satu dampak buruk dari pengangguran terhadap 

perekonomian, antara lain:
50

 

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena 

mereka kehilangan mata pencaharian. 

b. Laju tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, karena 

daya beli masyarakat ikut turun dan akan 

menimbulkan kelesuan pengusaha untuk 

berinvestasi. 

c. Penerimaan-penerimaan dalam bentuk pajak akan 

berkurang, karena tingkat kegiatan ekonomi 

rendah, objek pajak akan sempit dan sumber 

penerimaan negara akan berkurang. 

d. GNP aktual yang dicapai lebih rendah dari GNP 

potensial, karena faktor produksi tidak 

dimanfaatkan secara optimal.Selain dampak buruk 

pengangguran pada sektor perekonomian, 

pengangguran juga memiliki dampak buruk 

terhadap kestabilan sosial dan politik. 

                                                           
50 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, ―Banyaknya Pengangguran 

Karena Kurangnya Pelatihan keterampilan Kerja,‖ diakses 13 Februari 2022, 

https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/banyaknya-pengangguran-

karana-kurangnya-pelatihan-keterampilan-kerja-11. 
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Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan hal-

hal berikut : 

1) Menimbulkan berbagai masalah sosial dalam 

kehidupan masyarakat seperti kriminalitas 

baik berupa kejahatan penipuan, pencurian, 

perampokan, penyalahgunaan obat-obatan 

terlarang ataupun kegiatan-kegiatan 

ekonomi ilegal lainnya. Kejadian tingkat 

pengangguran yang sangat tinggi sangat 

berpengaruh terhadap aspek psikologis atau 

beban perasaan yang tidak dapat 

terkendalikan. Sehingga banyak terjadi 

ditengah masyarakat depresi jiwa dan upaya 

bunuh diri. 

2) Menimbulkan berbagai masalah politik, 

misalnya timbul rasa ketidakpuasan 

masyarakat kepada pemerintah yang 

berkuasa, golongan yang berkuasa akan 

semakin tidak populer, muncul berbagai 

kritik dan tuntutan yang disertai demontrasi 

sehingga situasi politik dalam negara jadi 

tidak menentu. 

4. Pengangguran dalam Ekonomi Islam 

Dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip: bahwa 

setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Islam 

juga melarang umatnya untuk mengemis. Hal ini 

didukung oleh firman Allah dalam Al-Qur‘an surah At-

Taubah ayat 105 yang berbunyi:  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ  َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّاه

لِِم اْلَغْيِب َوالشَّهَبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىَن   ً عه ْوَن اِله  َوَستَُردُّ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 
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diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9]: 105) 

Bedasarkan ayat di atas Islam selalu menyuruh 

umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. 

Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya 

yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan 

mampu membagi kesejahteraannya dengan orang lain, 

sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam 

umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim 

yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.
51

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi untuk memenuhi kebutuhan  hidup sehari-

hari. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan 

sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang 

kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan 

tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang 

merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan 

pribadinya. Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan 

Abu Na‘im: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” 

(H.R. Abu Na‘im) 

Kemiskinan yang tidak bisa ditangani dan dikelola 

dengan baik akan menyebabkan penyakit sosial. Penyakit 

sosial ini muncul akibat orang miskin yang bisa melibas 

batas norma agama karena kemiskinannya. Kemiskinan 

juga bisa menyebabkan kekufuran orang kaya yang tidak 

bisa mensyukuri nikmat untuk saling berbagi. Dan 

terakhir, kemiskinan juga bisa menyebabkan seseorang 

berpura-pura menjadi miskin hanya karena ingin 

mendapatkan bantuan. 

Bermalas-malasan atau menganggur akan 

memberikan dampak negatif langsung kepada pelakunya 

serta akan mendatangkan dampak tidak langsung 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam 

                                                           
51 Imam Kamaluddin, ―Perindustrian Dalam Pandangan Islam‖ 7, no. 2 

(2013): 239–51. 
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kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, 

islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan 

menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti : 

pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan 

dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintah 

untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik 

(insan), penuh ketekunan dan profesional. Sesuai dengan 

Hadits nabi ―sesungguhnya Allah mencintai jika 

seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara 

itqan (professional)‖ (HR.Baihaqi).
52

 

 

B. Konsep Industri 

1. Definisi  Industri 

Definisi industri menurut Sukirno adalah 

perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang 

tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain 

adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik 

pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi untuk di jadikan 

barang yang lebih tinggi kegunaannya.
53

 

Menurut Sukirno, penciptaan kawasan 

perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di 

daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah 

tersebut, dengan harapan akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut: menghemat pengeluaran pemerintah untuk 

menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang 

lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk 

menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan 

                                                           
52 Sanerya Hendrawan, Spiritual Management (Bandung: PT Mizan 

Publika, 2009), hlm. 77.  
53 Siska Lis Sulistiani, ―Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan 

Hukum Industri Halal Di Indonesia,‖ Law and Justice 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–

97, https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223. Opcit, hlm. 93. 
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memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam 

keseluruhan pembangunan ekonomi.
54

 

Industri menurut Undang–Undang Nomor 3 tahun 

2014 tentang Perindustrian yaitu kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah 

jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya.
55

 

Menurut Dumairy, pengertian industri menurut 

istilah ekonomi mempunyai dua pengertian. Pertama 

dalam ekonomi dapat diartikan sebagai himpunan dari 

perusahaan–perusahaan sejenis. Pengertian industri yang 

kedua adalah aktivitas ekonomi yang di dalamnya 

terdapat proses produksi yang mengolah barang mentah 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
56

 

Menurut Dumairy, perluasan dan peningkatan 

sektor industri mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap peningkatan alokasi investasi (penanaman 

modal). Dengan adanya tuntutan peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi disektor industri 

diharapkan dapat menuju sasaran-sasaran yang akan 

dicapai yaitu dalam rangka menunjang pembangunan 

pada umumnya yang dapat menghasilkan devisa bagi 

negara. Pembangunan industri itu sendiri dilakukan 

secara terencana dan bertahap agar industri dalam 

struktur perekonomian dapat bertahan dengan baik.
57

 

                                                           
54 Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, ―Naskah Akademik 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri 

Provinsi (RIPIP) Nusa Tenggara Barat,‖ 2020, https://jdih.ntbprov.go.id/. 
55 ―Undang–Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,‖ diakses 

18 November 2021, https://kemenperin.go.id. 
56 Yunus Agrinda Primadi, ―Analisis Dampak Industrialisasi Terhadap 

Kemiskinan Di Jawa Timur,‖ 2019. 
57 Maulana Dani Praseptyo, ―Analisis Penyerpan Tenaga Kerja Sektor 

Industri di Kabupaten Lumajang,‖ 2019. 
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2. Pertumbuhan Industri 

Industri memiliki peran sebagai sektor pemimpin 

(leading sector).
58

 Peran sektor pemimpin dalam 

kaitannya dengan keberhasilan sebuah pembangunan 

adalah dengan adanya pembangunan industri, maka 

diharapkan akan dapat memacu dan mendorong 

pembangunan sektor lainnya. Pertumbuhan sektor 

industri merupakan proses bertambahnya jumlah unit 

usaha industri. Pertumbuhan sektor industri diukur 

dengan indikator seperti peningkatan jumlah unit usaha di 

sektor industri dan peningkatan pendapatan dari sektor 

industri.
59

 Menurut Matz, peningkatan jumlah perusahaan 

akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan 

sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan 

mengurangi pengangguran.
60

 

Pesatnya pertumbuhan industri akan mendorong 

adanya perluasan peluang kerja sehingga akan 

meningkatkan pendapatan serta permintaan masyarakat.
61

 

Adanya peningkatan dan daya beli itu menunjukkan 

bahwa perekonomian tersebut tumbuh dan sehat. 

Hubungan antara aktivitas pertumbuhan ekonomi dan 

kesempatan kerja terlihat jika terdapat pertumbuhan 

ekonomi maka mengakibatkan meningkatnya aktivitas 

kegiatan ekonomi, demikian sebaliknya. 

Pertumbuhan industri tersebut didukung oleh 

tingginya tingkat konsumsi masyarakat, dan 

meningkatnya investasi di sektor industri secara sangat 

                                                           
58 Amaliya Nur Rahmah dan Sugeng Widodo, ―Peranan Sektor Industri 

Pengolahan dalam Perekonomian di Indonesia dengan Pendekatan Input – Output 

Tahun 2010 – 2016‖ 01, no. 1 (2019): 24. 
59 Herawati Purwasih dan Yoyok Soesatyo, ―Pengaruh Pertumbuhan Sektor 

Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo,‖ Jurnal 

Pendidikan Ekonomi (JUPE) 5, no. 1 (2017): 1–6. 
60 Ismei, Wijanarko, dan Oktavianti, ―Analisis Permintaan Tenaga Kerja 

Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013.‖ 
61 Muhtamil, ―Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Provinsi Jambi,‖ Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan 

Daerah 4, no. 3 (2017): 199–206. 
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signifikan sehingga menyebabkan tetap terjaganya 

kinerja sektor industri manufaktur hingga saat ini. 

Berikut ini berbagai permasalahan yang dapat 

menghambat pertumbuhan sektor industri, ialah jika 

terjadi permasalahan pada penyediaan 

infrastuktur,ketersediaan gas, listrik, dan klim investasi.
62

 

Apabila berbagai permasalahan yang menghambat 

pertumbuhan sektor industri dapat ditemukan solusinya, 

maka sektor industri diyakini dapat berperan lebih besar 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kunci 

sukses dalam perkembangan industrialisasi terdapat tiga 

faktor utama, yaitu:
63

 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Modal Atau Investasi 

c. Teknologi 

Mengingat pentingnya peran sektor industri dalam 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, 

maka perlu kebijakan untuk mengakselerasi 

pertumbuhannya. Berikut ini upaya-upaya Kementerian 

Perindustrian untuk kontribusi industri nasional, ialah:
64

 

a. Kebijakan peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) industri. 

b. Pendalaman struktur industri melalui hilirisasi sektor 

kimia tekstil dan aneka, agro, logam, mesin, alat 

transportasi, dan elektronika. 

c. Pengembangan sektor padat karya berorientasi 

ekspor, antara lain industri alas kaki, industri 

tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan 

                                                           
62 Kementrian Perindustrian, ―Peran Sektor Industri dalam Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional,‖ diakses 4 Februari 2022, 

https://kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-

Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional. 
63 Kementrian Perindustrian, ―Indonesia Masuk Kategori Negara Industri,‖ 

diakses 4 Februari 2022, https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-

Kategori-Industri. 
64 Kementrian Perindustrian, ―Peran Sektor Industri dalam Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional.‖ 
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minuman, industri furniture kayu dan rotan, serta 

industri kreatif.  

d. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) 

dengan platform digital yang terintegrasi melalui 

program e-smart IKM. 

e. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam.  

f. Pengembangan kawasan industri, terutama di luar 

Pulau Jawa. 

3. Jenis-Jenis Industri 

Ada beberapa penggolongan mengenai jenis atau 

macam-macam industri, antara lain yaitu penggolongan 

industri berdasarkan tempat bahan baku, besar kecilnya 

modal, klasifikasi, jumlah tenaga kerja, pemilihan lokasi 

dan berdasarkan produktifitas perorangan. Berdasarkan 

tempat bahan baku industri dapat dikelompokan 

menjadi:
65

 

a. Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan 

bakunya diambil langsung dari lingkungan alam 

sekitar, misalnya: pertanian, perkebunan, 

perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, 

dan lain-lain. 

b. Industri Non-Ekstraktif 

Industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan 

bakunya didapat dari tempat lain selain lingkungan 

alam sekitar. 

c. Industri Fasilitatif 

Industri fasilitatif adalah industri yang produk 

utamanya berbentuk jasa yang dijual kepada para 

konsumennya, misalnya: perbankan, asuransi, 

transportasi, ekspedisi, dan lain-lain. 

 

                                                           
65 Victorianus M.H. Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan 
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Berdasarkan besar kecilnya modal, industri 

dikelompokkan menjadi:
 66

 

a. Industri Padat Modal  

Industri padat modal adalah industri yang dibangun 

dengan modal yang jumlahnya besar untuk 

kegiatan operasional maupun pembangunannya. 

b. Industri Padat Karya 

Industri padat karya adalah industri yang lebih 

dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja 

atau pekerja dalam pembangunan serta 

pengoperasiannya. 

 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dikelompokkan 

menjadi:
 67

 

a. Industri Rumah Tangga 

industri rumah tangga adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 1-4 

orang.  

b. Industri Kecil 

Industri kecil adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 5-19 

orang. 

c. Industri Sedang Atau Menengah  

Industri sedang atau menengah adalah industri 

yang jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah 

antara 20-99 orang. 

d. Industri Besar.  

Industri besar adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerja berjumlah lebih dari 

100 orang. 
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Bedasarkan pengklasifikasiannya, menurut SK Menteri 

Perindustrian No. 19/M/A/1986 ialah:
 68

 

a. Industri Kimia Dasar 

b. Industri Mesin Dan Logam Dasar 

c. Industri Kecil Dan Aneka Industri 

Berdasarkan pemilihan lokasi, ada 3 (tiga) macam 

penggolongan industri, yaitu:
 69

 

a. Industri yang menitik beratkan pada pasar/market 

oriented industry adalah industri yang didirikan 

sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. 

Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong 

di mana konsumen potensial berada. Semakin 

dekat ke pasar, maka akan semakin menjadi lebih 

baik. 

b. Industri yang menitik beratkan pada tenaga 

kerja/man power oriented industry adalah industri 

yang berada pada lokasi di pusat pemukiman 

penduduk karena biasanya jenis industri tersebut 

membutuhkan banyak pekerja untuk lebih efektif 

dan efisien. 

c. Industri yang menitik beratkan pada bahan 

baku/supply oriented industry adalah jenis industri 

yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada, 

untuk memangkas biaya transportasi yang besar. 

Sementara jika dilihat berdasarkan produktifitas 

perorangan, maka ada beberapa macam industri, 

diantaranya ialah:
 70

 

a. Industri Primer 

Industri primer adalah industri yang barang-barang 

produksinya bukan hasil olahan langsung atau 

tanpa diolah terlebih dahulu. 

b. Industri Sekunder 
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Industri sekunder adalah industri yang bahan 

mentah diolah, sehingga menghasilkan barang-

barang untuk diolah kembali. 

c. Industri Tersier.  

Industri tersier adalah industri yang produk atau 

barangnya berupa layanan jasa, misalnya 

telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya. 

4. Dampak Industri 

Berikut ini merupakan dampak positif dari 

industrialisasi:
71

 

a. Peningkatan Pendapatan Nasional 

Industrialisasi memungkinkan negara-negara 

mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai 

berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas 

dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi 

suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi 

lebih besar pada produk nasional bruto atau Gross 

National Product (GNP). 

b. Standar Hidup yang Lebih Tinggi 

Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih 

berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi maka 

pendapatan individu meningkat. 

c. Stabilitas Ekonomi 

Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor 

bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan 

yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian 

dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam 

akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan 

ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi 

yang tidak stabil atau tidak aman. 
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d. Peningkatan Neraca Pembayaran 

Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar 

negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor 

barang-barang manufaktur lebih menguntungkan 

dalam valuta asing. Pada saat yang sama 

memproses bahan mentah di dalam negeri akan 

membatasi impor barang sehingga menghemat 

devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi 

impor dari industrialisasi membantu meningkatkan 

neraca pembayaran.  

e. Menstimulasi Kemajuan Sektor Lain 

Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor 

ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri 

berdampak pada pengembangan dan perluasan 

industri terkait. 

f. Peningkatan Peluang Kerja 

Industrialisasi memberikan peningkatan 

kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. 

Industri menyerap pekerja yang menganggur dan 

pengangguran dari sektor pertanian sehingga 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

g. Spesialisasi Pekerja Lebih Besar 

Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja 

khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. 

Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai 

marjinal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih 

menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di 

industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja 

di sektor pertanian. 

Berikut ini merupakan dampak negatif dari 

industrialisasi:
72

 

a. Urbanisasi 

Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan 

akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di 
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pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat 

dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di 

kota meningkat. 

b. Pencemaran Lingkungan 

Industrialisasi berkontribusi negatif terhadap 

lingkungan. Antara lain polusi (baik udara, air dan 

tanah), peningkatan emisi gas rumah kaca dan 

pemanasan global, perubahan iklim. Proses 

industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan 

pada manusia hingga punahnya spesies baik 

tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. 

c. Kesenjangan Pendapatan 

Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan 

perbedaan pendapatan antara buruh dan orag-orang 

yang mengendalikan sumber daya modal. 

5. Industri dalam Ekonomi Islam 

Salah satu sasaran pokok Islam adalah mengangkat 

manusia dari kemiskinan dan kelaparan menuju suatu 

kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. 

Nabi sendiri selain diutus membasmi belenggu 

perbudakan yang telah memaksa manusia hidup 

menderita dan miskin, juga memberikan kebebasan 

kepada mereka untuk beribadah dan mencari 

penghidupan. Karena itu al-Qur‘an memberikan 

penekanan keras terhadap usaha-usaha produksi manusia 

dan mendorongnya untuk bekerja keras untuk 

mengembangkan kekayaan alam agar mencapai angka 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Islam 

mendorong umatnya untuk bekerja. Hal tersebut disertai 

jaminan Allah SWT. Yang menetapkan rizki kepada 

setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam bahkan 

melarang umatnya untuk mengemis.
73

 Hal ini didukung 

                                                           
73 Ismed Batubara, ―Perspektif Hukum Islam Tentang Dinamika Hubungan 

Industrial di Indonesia,‖ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 37, no. 2 (2013): 347–

73, https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.87. 



 
 

41 

oleh firman Allah dalam Al-Qur‘an surah At-Taubah ayat 

105 yang berbunyi:  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ  َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّاه

لِِم اْلَغْيِب َوالشَّهَبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىَن   ً عه ْوَن اِله  َوَستَُردُّ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9]: 105) 

Bedasarkan ayat di atas Islam selalu menyuruh 

umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. 

Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya 

yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan 

mampu membagi kesejahteraannya dengan orang lain, 

sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam 

umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim 

yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.
74

 

Dalam islam negara diwajibkan untuk 

menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap 

orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. 

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya 

mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan 

sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari 

pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan 

lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas 

agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk 

mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal tersebut 

memang menjadi tanggung jawab negara. Rasullah saw 

bersabda: ―Seorang Imam adalah pemelihara dan 

pengatur urusan (rakyat), dania akan diminta 
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pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya‖ (HR. 

Bukhari dan Muslim).
75

 

Al-Badri dalam Sutjipto, menceritakan bahwa 

suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab 

memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. 

Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada 

Allah SWT. Umar ra lalu bertanya :―Apa yang sedang 

kalian kejakan, sedangkan orang-orang di sana kini 

sedang sibuk bekerja? Mereka menjawab :“Ya Amirul 

Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 

bertawakal kepada Allah SWT.‖ Mendengar jawaban 

tersebut, maka marahlah Umar, seraya berkata: ―Kalian 

adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian 

tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas 

dan perak‖ Kemudian Umar mengusir mereka dari 

mesjid namun memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau 

katakan kepada mereka: ―Tanamlah dan bertawakallah 

kepada Allah‖.
76

 

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa 

wajib atas Waliyyul Amri (pemerintah) memberikan 

sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. 

Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan 

merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap 

pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. Itulah 

kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’i, dan telah 

diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (Daulah 

Islamiyah), terutama di masa-masa kejayaan dan 

kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.
 77

 

Islam memandang aktivitas produksi merupakan 

bagian dari kewajiban umat, yakni menciptakan 

kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Kerja yang 

merupakan unsur utama faktor produksi mempunyai 
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kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena 

hal ini merupakan penunjang pelaksanaan ibadah 

manusia kepada Allah SWT. Karena itu, hukum bekerja 

adalah wajib. Sulit membayangkan seseorang yang tidak 

bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis 

pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai 

khalifah Allah dan memakmurkan bumi serta bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat.
78

 

Usaha industri adalah salah satu bentuk aktivitas 

produksi dan pekerjaan yang sangat dihormati dalam 

Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus 

menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang 

dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam 

aktifitas ekonominya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid 

rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu l nafs dan al-falah.
 79

 

a. Tauhid uluhiyyah, adalah mentauhidkan Allah dalam 

segala bentuk peribadahan baik yang zhahir 

maupun batin. 

b. Tauhid rububiyah, adalah mentauhidkan Allah dalam 

kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh 

Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah 

Ta‗ala adalah Rabb Pencipta semua makhluk, dan 

Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan 

mereka. 

c. Istikhlaf, adalah seluruh harta benda yang ada pada 

manusia, yang biasanya disebut milik kita, pada 

hakikatnya adalah hanya titipin dari Allah SWT. 

Hal ini karena seluruh yang ada di alam semesta 

ini merupakan milik Allah SWT. 

d. Tazkiyatu l nafs, adalah mensucikan, menguatkan dan 

mengembangkan jiwa sesuai dengan potensi 

dasarnya (fitrah) yakni potensi iman, islam dan 

ihsan kepada Allah. 
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e. Al-falah, adalah tujuan hidup manusia untuk 

mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun 

akhirat 

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam 

adalah:
80

 

a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang 

pengusaha Islam tidal diizinkan untuk senantiasa 

mengejar keuntungan sematamata dengan alas an 

bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan 

keadilan dan kebajikan yang diingini oleh agama 

Islam. Permasalahan yang dihaadapi pengusaha 

sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan 

kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan 

bertindak untuk mendukung dan menguntungkan 

para konsumen disamping keuntungannya sendiri. 

b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara 

mempertimbangkan kemaslahatn orang lain pada 

saat seorang pengusaha membuat keputusan yang 

berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan. 

c. Membatasi pemaksimuman keuntungan sesuai dengan 

batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di 

atas. 

C. Konsep Inflasi 

1. Definisi Inflasi 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya 

harga-harga secara umum dan secara terus-menerus 

(continue) yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, 

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 
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spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya 

ketidaklancaran distribusi barang.
81

 

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan 

tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga 

yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.
82

 

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua 

yang paling sering digunakan adalah CPI (Consumer 

Price Index atau Indeks Harga Konsumen) dan GDP 

Deflator. 
83

 

Hubungan antara inflasi dengan pengangguran 

tergambarkan pada kurva Phillips yang dikemukakan 

oleh A.W. Phillips. Phillips berpendapat bahwa terdapat 

hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran, 

yakni semakin meningkatnya inflasi maka pengangguran 

akan menurun. Pendapat Philips ini diadopsi oleh 

ekonom Keynesian untuk menjelaskan adanya trade off 

(harga yang harus dibayar) dimana ketika ingin 

mengurangi tingkat pengangguran, harga yang harus 

dibayar adalah meningginya inflasi.
84

 

2. Teori Inflasi 

a. Teori Keynes  

Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi 

terjadi karena masyarakat hidup di luar batas 

kemampuan ekomominya dengan memfokuskan 

bagaimana perbuatan rezeki antar golongan 
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masyarakat bisa menimbulkan permintaan lebih 

besar dari jumlah barang yang tersedia. 

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes 

adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat 

ingin hidup di luar batas kemampuan 

ekonomisnya. sehingga menyebabkan permintaan 

efektif masyarakat terhadap barang-barang 

(pemintaan agregat) melebihi jumlah barang-

barang yang tersedia. akibatnya akan terjadi 

inflationary gap. Sesuai hukum ekonomi, semakin 

banyak permintaan sedangkan penawarannya tetap, 

maka harga-harga juga akan meningkat. 

Kemudian Keynes berpendapat bahwa 

kenaikan harga tidak hanya ditentukun oleh 

kenaikan jumlah uang yang beredar, namun juga 

ditentukan oleh kenaikan produksi.
85

 

b. Kurva Phillip 

Kurva Phillip adalah sebuah konsep 

ekonomi yang dikembangkan oleh A. W. Phillips. 

Konsep ini menyatakan bahwa tingkat inflasi 

memiliki hubungan yang konsisten dan terbalik 

dengan tingkat pengangguran. Teori tersebut 

mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi selalu 

diiringi dengan kenaikan inflasi. Pada gilirannya, 

hal itu akan mengarah pada lebih banyak pekerjaan 

dan lebih sedikit pengangguran. Konsep di balik 

Phillips Curve menyatakan bahwa perubahan 

pengangguran dalam suatu perekonomian memiliki 

efek berkebalikan dengan inflasi. Maka tak heran, 

jika hubungan keduanya membentuk kurva yang 

bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan cekung 

ke atas. Di mana, sumbu Y adalah cerminan 

tingkat inflasi dan sumbu X adalah representasi 

dari tingkat pengangguran. 
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Dengan demikian, bisa juga dikatakan 

bahwa kenaikan pengangguran juga sejalan dengan 

tingkat inflasi yang rendah. Keyakinan ini muncul 

setelah stimulus fiskal di AS pada dekade 1960-an 

mencatat kenaikan permintaan agregat. Alhasil, 

permintaan tenaga kerja meningkat kumpulan 

pekerja yang menganggur kemudian menurun. 

Akhirnya, perusahaan meningkatkan upah untuk 

bersaing dan menarik kumpulan bakat yang lebih 

kecil. Biaya perusahaan untuk upah meningkat dan 

perusahaan meneruskan biaya tersebut kepada 

konsumen dalam bentuk kenaikan harga. 

Kepercayaan ini menyebabkan banyak pemerintah 

mengadopsi strategi ―stop-go‖, di mana target 

inflasi harus ditetapkan dan kebijakan moneter dan 

fiskal adalah instrumen yang harus digunakan 

untuk mengekspansi dan mengontraksi 

pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga hubungan antara inflasi dengan 

pengangguran tergambarkan pada kurva Phillips 

yang dikemukakan oleh A.W. Phillips. Phillips 

berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif 

antara inflasi dengan pengangguran, yakni semakin 

meningkatnya inflasi maka pengangguran akan 

menurun. Pendapat Philips ini diadopsi oleh 

ekonom Keynesian untuk menjelaskan adanya 

trade off (harga yang harus dibayar) dimana ketika 

ingin mengurangi tingkat pengangguran, harga 

yang harus dibayar adalah meningginya inflasi.
 86

 

3. Dampak Inflasi 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya 

harga-harga secara umum dan secara terus-menerus 

(continue). Inflasi disebabkan oleh banyak faktor, yakni 
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yang pertama, permintaan yang tinggi terhadap suatu 

barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau 

jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi 

lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, 

bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan 

ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Penyebab inflasi berikutnya perilaku masyarakat yang 

seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi 

ekspetasi, dan terakhir penyebab inflasi karena kekacauan 

ekonomi dan politik.
87

 

Secara umum inflasi memiliki dampak positif dan 

dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. 

Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh 

yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian 

lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan 

membuat orang bergairah untuk bekerja menabung dan 

mengadakan investasi. Selain itu produksi barang-barang 

bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah dan 

kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan 

investasi. 
88

 

Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu 

pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) 

keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian 

dirasakan lesu, orang menjadi tidak bersemangat kerja, 

menabung atau mengadakan investasi dan produksi 

karena harga meningkat dengan cepat, para penerima 

pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan 

swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung 
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dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi 

semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
89

 

Berikut ini dampak inflasi terhadap pendapatan, alokasi 

faktor produksi, dan output nasional:
90

 

a. Dampak terhadap Pendapatan (Equity Effect) 

Terdapat dua dampak inflasi yang berbeda 

terhadap pendapatan. Seseorang yang memilik 

pendapatan tetap dan seseorang yang menumpuk 

kekayaanya dalam bentuk uang kas akan dirugikan 

dengan adanya inflasi. Sebaliknya pihak-pihak 

yang medapatkan keuantungan ialah mereka yang 

memperoleh kenaikan pedapatan dengan 

persentase yang lebih besar dari laju inflasi dan 

mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam 

bentuk uang, dimana nilainya naik dengan 

persentase lebih besar dari laju inflasi. Dengan 

demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan 

kekayaan masyarakat. 

b. Dampak terhadap Efisiensi (Effciency Effect) 

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi fakor-

faktor produksi. Perubahan ini terjadi melalui 

kenaikan permintaan akan berbagai barang yang 

kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan 

dalam produksi beberapa barang tertentu dengan 

adanya inflasi permintaan akan barang tertentu 

mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang 

lain, yang kemudia mendorong terjadinya kenaikan 

peroduksi barang tertentu. 

c. Dampak terhadap Output (Output Effect) 

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya 

kenaikan produksi. Karena dalam keadaan inflasi 

                                                           
89 Utami dan Soebagiyo. Ibid. hlm. 145. 
90 Andjar Prasetyo dkk., Dinamika Indikator Ekonomi Daerah dengan 

Perspektif Kebijakan Sosial (Tangerang Selatan: Indocamp, 2020). hlm. 24-25. 
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biasanya kenaikan harga barang mendahului 

kenaikan upah sehingga keuntungan ini akan 

mendorong kenaikan produksi. Namun apabila 

inflasi cukup tinggi (hyper inflation) dapat 

mempunyai akibat sebaliknya yakni penurunan 

output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai 

uang rill turun dengan drastis, masyarakat 

cenderung tidak mempunyai uang kas, dan 

menurunnya daya beli masyarakat, yang biasanya 

diikuti dengan penurunan produksi barang. 

 

Menurut Bank Indonesia, berikut ini dampak negatif dari 

inflasi, ialah:
91

 

a. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

pendapatan riil masyarakat akan terus turun 

sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan 

akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang 

miskin, bertambah miskin. 

b. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan 

ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi 

dalam mengambil keputusan. 

c. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan 

masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, 

dan produksi, yang pada akhirnya akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

d. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi 

dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga 

menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi 

tidak kompetitif sehingga dapat memberikan 

tekanan pada nilai Rupiah. 

Untuk menghindari dampak dari naik turunnya 

inflasi perlu adanya pengendalian inflasi. Dalam hal ini 

Bank Sentral memiliki peranan penting dalam 

                                                           
91 Idris, ―Apa Itu Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan 

Perhitungannya.‖ Opcit. 



 
 

51 

mengendalikan inflasi. Bank Sentral suatu negara pada 

umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada 

tingkat yang wajar. Beberapa Bank Sentral bahkan 

memiliki kewenangan yang independen dalam artian 

bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak 

di luar Bank Sentral, termasuk pemerintah. Saat ini pola 

inflation targeting banyak diterapkan oleh Bank Sentral 

di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.
92

 

4. Macam-Macam Inflasi 

Adapun macam-macam inflasi sebagai berikut:
93

 

a. Inflasi Permintaan 

Inflasi permintaan timbul apabila terjadi kenaikan 

harga dalam keseluruhan permintaan. Dengan kata 

lain inflasi terjadi pada keadaan perekonomian 

berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi 

menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. 

Selanjutnya diiringi pengeluaran yang melebihi 

kemapuan ekonomi dalam memproduksi barang 

dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini 

menimbulkan inflasi.  

b. Inflasi Penawaran (Inflasi Dorongan Biaya) 

Meskipun pergeseran dan pergerakan permintaan 

dapat menciptakan inflasi, namun inflasi juga 

dapat terjadi meski kurva permintaan tidak 

berubah. Kenaikan harga yang terus menerus inilah 

yang disebut inflasi penawaran atau inflasi 

dorongan biaya. Dengan demikian naiknya harga 

dan disertai turunnya pendapatan (stagflasi) 

menggambarkan keadaan yang semakin menurun, 

pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang 

sama proses kenaikkan harga-harga semakin cepat. 

Inflasi penawaran mengakibatkan para pengambil 

                                                           
92 Utami dan Soebagiyo, ―Penentu Inflasi Di Indonesia; Jumlah Uang 

Beredar, Nilai Tukar, Ataukah Cadangan Devisa?‖ Opcit. hlm. 145. 
93 Hasyim, Ekonomi Makro. Opcit, hlm. 189. 
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keputusan menghadapi dilema yang tidak nyaman. 

Seperti diketahui, bahwa kebijakan fiskal dan 

moneter, keduanya bekerja melalui pergeseran 

kurva permintaan agregat. Inflasi penawaran ini 

karena adanya kelangkaan produksi dan/atau 

termasuk juga kelangkaan distribusi, walaupun 

permintaan secara umum tidak ada perubahan atau 

peningkatan secara signifikan. Ketidaklancaran 

distribusi atau berkurangnya produksi yang 

tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat 

mengakibatkan kenaikan harga sesuai dengan 

berlakunya hukum permintaan penawaran. 

c. Inflasi Campuran 

Inflasi campuran (mixed inflation) adalah inflasi 

yang disebabkan oleh campuran dari tarikan 

permintaan dan dorongan biaya (cost push). 

1) Inflasi Rendah 

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik 

perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Dapat 

mendefinisikannya sebagai tingkat inflasi 

tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga 

relatif stabil orang mempercayai uang 

karena uang mempertahankan nilainya dari 

bulan kebulan dan tahun ke tahun. 

2) Inflasi Melambung 

Inflasi dalam cangkupan digit ganda atau 

triple misalnya 20, 100 atau 200 persen 

pertahun disebut inflasi melambung. 

3) Hiperinflasi 

Ketika ekonomi nampak sehat dari inflasi 

yang melambung, ketegangan ketiga dan 

yang mematikan mengambil alih ketika 

kanker hiperinflasi menyerang. Tidak ada 

hal yang dapat dikatakan tentang sebuah 

perekonomian pasar dimana harga-harga 
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meningkat jutaan bukan miliaran persen 

pertahun. 

 

Menurut Natsir, Inflasi dapat digolongkan menjadi empat 

golongan, yaitu:
94

 

a. Inflasi Ringan, terjadi apabila kenaikan harga di 

bawah 10% dalam satu tahun 

b. Inflasi sedang, yaitu antara 10%-30% dalam satu 

tahun 

c. Inflasi berat, kenaikan harga berdara anatara 30%-

100% dalam satu tahun 

d. Hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali jika 

kenaikan harga berasa di atas 100% dalam satu 

tahun. 

5. Inflasi dalam Ekonomi Islam 

Dalam sistem ekonomi Islam inflasi bukan 

merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, 

karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata 

uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin 

terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai 

nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya 

akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi 

keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.
95

 

Menurut Al-Maqrizi, peristiwa inflasi merupakan 

sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan 

masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga 

sekarang. inflasi terjadi ketika harga harga secara umum 

mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus. 

Pada saat tersebut persediaan barang dan jasa mengalami 

kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama 

karena membuhkannya. Al-Maqrizi mengklasifikasikan 

                                                           
94 Prasetyo dkk., Dinamika Indikator Ekonomi Daerah dengan Perspektif 

Kebijakan Sosial. Opcit, hlm. 21. 
95 Parakkasi, ―Inflasi dalam Perspektif Islam.‖ Opcit, hlm. 45. 
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inflasi bedasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, 

yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan 

inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.
96

 

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi,  menggolongkan 

inflasi dalam dua golongan yaitu:
97

 

a. Natural Inflation  

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab 

alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. 

Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini 

adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya 

Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya 

permintaan agregatif (AD). Jika memakai 

perangkat analisis konvensional yaitu persamaan: 

dimana:
98

 

M = Jumlah Uang Beredar 

V = Kecepatan Peredaran Uang 

P = Tingkat Harga 

T = Jumlah Barang Dan Jasa 

Y = Tingkat Pendapatan Nasional (GDP) 

Maka Natural Inflation dapat diartikan 

sebagai:
 99

  Gangguan terhadap jumlah barang dan 

jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian 

(T). Misalnya jumlah barang dan jasa (T) menurun 

sedangkan jumlah uang beredar (M) dan kecepatan 

peredaran uang (V) tetap, maka konsekuensinya 

tingkat harga (P) naik. Maksudnya jika barang dan 

jasa yang dihasilkan sedikit tetapi uang yang ada di 

masyarakat banyak, maka untuk memperoleh 

barang dan jasa tersebut masyarakat harus 

membayar dengan harga lebih karena keterbatasan 

                                                           
96 Saprida, dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 

2021). 
97 Parakkasi, ―Inflasi dalam Perspektif Islam.‖ Ibid, hlm. 45. 
98 Parakkasi. Ibid, hlm. 45. 
99 Parakkasi. Ibid, hlm. 46. 



 
 

55 

barang dan jasa tersebut. Naiknya daya beli 

masyarakat secara riil. Natural inflation dapat 

dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu:
100

  

1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri 

terlalu banyak, dimana ekspor naik 

sedangkan impor turun sehingga net export 

nilainya sangat besar, maka mengakibatkan 

naiknya permintaan agregatif. Pada masa 

khalifah Umar ibn Khattab, kafilah 

pedagang yang menjual barangnya di luar 

negeri membeli barang-barang dari luar 

negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai 

barang-barang yang mereka jual, sehingga 

mereka mendapat keuntungan. Keuntungan 

yang berupa kelebihan uang tersebut dibawa 

masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan 

daya beli masyarakat akan naik. Naiknya 

permintaan agregat akan membuat kurva AD 

bergeser ke kanan dan akan mengakibatkan 

naiknya tingkat harga secara keseluruhan. 

Kemudian, yang dilakukan oleh Umar ibn 

Khattab dalam mengatasi masalah tersebut 

adalah beliau melarang penduduk Madinah 

untuk membeli barang-barang selama 2 

(dua) hari berturut-turut. Akibatnya adalah 

turunnya permintaan agregat dan tingkat 

harga menjadi normal. 

2) Akibat dari turunnya tingkat produksi karena 

terjadinya panceklik, perang, ataupun 

embargo. Pada saat pemerintahan Umar ibn 

Khattab pernah terjadi masa panceklik yang 

mengakibatkan kelangkaan gandum, 

diibaratkan pada grafik sebagai kurva AS 

yang bergeser ke kiri (turun) yang 

mengakibatkan naiknya harga-harga. Yang 
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dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam 

mengatasi permasalahan ini, beliau 

melakukan impor gandum dari Mesir, 

sehingga penawaran agregat (AS) barang di 

pasar kembali naik yang kemudian 

berdampak pada penurunan harga-harga. 

b. Human Error Inflation  

Human Error Inflation adalah inflasi yang 

diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang 

menyimpang atau melanggar dari aturan dan 

kaidah-kaidah syariah.
101

 Sebagaimana firman 

Allah swt yang artinya: ―Telah nampak kerusakan 

di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)‖ (QS. Ar-Rum:41).
 
 

Human Error Inflation dalam sistem syariah 

dapat dikelompokkan menurut penyebab-

penyebabnya sebagai berikut:
 102

 

1) Korupsi dan administrasi yang buruk 

(Corruption and bad Administration) Jika 

kita merunjuk pada persamaan MV = PT, 

maka korupsi akan mengganggu tingkat 

harga (P↑) karena para produsen akan 

menaikkan harga jual produksinya untuk 

menutupi biaya-biaya yang telah mereka 

keluarkan. 

2) Pajak yang berlebihan (excessive tax) 

Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang 

berlebihan pada perekonomian hampir sama 

dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi 

dan administrasi yang buruk yaitu kontraksi 
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pada kurva penawaran agregatif (AS 

menurun). 

3) Penimbunan barang (ihtikar) 

Penimbunan barang akan menyebabkan 

suplay barang ke pasar akan tersendak yang 

mendorong terjadinya kelangkaan. 

Kelangkaan barang akan mendorong 

permintaan yang tidak terkontrol sehingga 

akan mendorong tingkat harga 

4) Emotional Market 

Permintaan yang tinggi terhadap barang dan 

jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, 

atau terkait dengan budaya atau perilaku. 

Hal ini akan mendorong permintaan agregat 

terhadap barang dan jasa sehingga 

mendorong kenaikan harga. 

D. Upah  

1. Konsep Upah 

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga 

kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya 

komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan 

tunjangantunjangan yang diterima secara rutin atau 

reguler (tunjangan transport, uang makan, dan tunjangan 

lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang) tidak 

termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat 

tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang 

bersifat tidak rutin.
103

 

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah. Dari segi 

bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu 

al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah 

(upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai 

imbalan atas suatu pekerjaan. Upah dapat dinisbatkan 

pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang 
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dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang 

diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu 

tertentu, sepertu sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu 

pada upah nominal tenaga kerja.
104

 

Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 

2000 yang berisi upah adalah hak pekerja atau buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.
105

 

Menurut Ibnu Taimiyah, upah yang sepadan diatur 

dengan tingkat upah yang ditentukan oleh tawar menawar 

antara pekerja dengan pemberi kerja. Apabila terjadi 

ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, dimana 

para pekerja menolak untuk memberikan jasa atau tenaga 

mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya, 

maka pemerintah harus menetapkan upah para tenaga 

kerja, sehingga tidak merugikan masyarakat dan tenaga 

kerja.
106

 

Menurut Kaufman dan Hotchkiss, penetapan 

tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu 

negara akan memberikan dampak terhadap besarnya 

tingkat pengangguran karena semakin tinggi besaran 

tingkat upah yang ditetapkan akan menurunkan jumlah 

orang yang bekerja pada suatu negara tersebut.
 107

 

                                                           
104 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah dalam Ekonomi Islam (Bandar 
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Upah minimum adalah suatu standar minimum 

yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri 

untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

lingkungan usaha atau kerja.
108

 Menurut Kaufman dalam 

Hidayatulla, tujuan utama ditetapkannya upah minimum 

adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk 

kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.
109

 

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang 

dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 

01/Men/1999 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 

Per 01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk 

tunjangan tetap. Ini merupakan suatu jumlah imbalan 

yang diterima pekerja secara tetap dan teratur 

pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran 

ataupun pencapaian prestasi tertentu.
110

 

Menurut Rachman dalam Fajriah, tujuan penetapan upah 

minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro.
111

 

Secara mikro tujuan penetapan upah minimum, yaitu: 

a. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot. 

b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi di perusahaan. 

c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat 

paling bawah. 

                                                           
108 Sutama dan Astika, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
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Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum 

bertujuan untuk: 

a. Pemerataan pendapatan 

b. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan 

kesempatan kerja 

c. Perubahan struktur biaya industri sektoral 

d. Peningkatan produktivitas kerja nasional dan 

peningkatan etos dan disiplin kerja 

e. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha 

dalam rangka hubungan bipartit. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja 

dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan 

imbalan atau balas jasa dari pada produsen kepada tenaga 

kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam 

kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan 

tergantung pada biaya keperluan hidup minumum pekerja 

dan keluarganya, peraturan undang-undang yang 

mengikat tentang upah minimum pekerja, produktivitas 

marignal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh 

serikat buruh dan serikat pegusaha, dan perbedaan jenis 

pekerjaan. 

2. Prosedur Penetapan Upah Minimum 

Sejak 1995 sampai tahun sebelum penerapan 

penentuan UMR didasarkan Kebutuhan Fisik Minimum 

(KFM) yang nilainya hanya 2.600 kalori untuk pekerja 

lajang. Setelah ditetapkannya SK Mennaker No. 

81/Men/1995 tanggal 29 Mei 1995, maka penetapan 

UMR sudah didasarkan Kebutuhan Hidup Minimum 

(KHM), yang terdiri dari 4 kelompok dan 43 komponen. 

Perubahan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan 

konsekuensi logis dari upaya mendorong agar upah dapat 

membawa pekerja dalam taraf hidup layak. Kajian 

mengenai hidup layak semakin gencar dilakukan pada 

awal masa reformasi sehingga menghasilkan Permenaker 
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No. 17/VIII/2005.
112

 Adanya peraturan ini sekaligus 

mengubah kebijakan upah minimum yang semula 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 

beralih kepada KHL yang terdiri dari 46 komponen KHL 

yakni, makanan dan minuman; sandang; perumahan; 

pendidikan;  kesehatan;  transportasi; rekreasi dan 

tabungan.
113

 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. 7 Tahun 2003 tentang Dasar dan 

Wewenang Penetapan Upah Minimum yaitu:
114

 

Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan 

hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas 

dan pertumbuhan Ekonomi. 

a. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan pada pencapaian KHL. 

b. Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) merupakan perbandingan besarnya upah 

minimum terhadap nilai KHL pada periode yang 

sama. 

c. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pad 

ayat (2) gubernur menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL 

bagi perusahaan lainnya dengan 

mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia 

usaha. 
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Transmigrasi No. 7 Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah,‖ 

diakses 5 Februari 2022, 

https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/7_Tahun_2013.pdf. 
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Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan upah 

minimum kabupaten/kota diadakan satu tahun sekali.
115

 

Dalam penetapan upah minimum memperhatikan 

berbagai macam  faktor seperti: kebutuhan hidup layak 

(KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi,  kondisi pasar 

tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan perkembangan  

kelangsungan perusahaan, perbandingan upah yang 

berlaku di daerah lain dan  sebagainya. Dengan demikian, 

maka sangat perlu dibutuhkan intervensi oleh  pemerintah 

dalam hal penetapan upah minimum suatu daerah. Upah 

minimum yang ditetapkan berbeda satu daerah dengan 

daerah lainnya berdasarkan dengan kebutuhan hidup 

layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya dan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi.
116

  

Dengan demikian, upah minimum provinsi tidak 

bisa disamakan dengan daerah lainnya sebab daya beli 

masyarakat dan nilai kebutuhannya sangat berbeda. 

Setiap tahun standar upah minimum provinsi naik sesuai 

dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan.
117

 Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terkait formula 

perhitungan Upah minimum, ialah:
118

 

                                                           
115 Kementrian Perindustrian, ―Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan,‖ diakses 5 Februari 2022, 

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf. 
116 Kementrian Perindustrian. Ibid. 
117 JDIH BPK RI, ―Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan,‖ diakses 5 Februari 2022, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015. 
118 JDIH BPK RI. Ibid. 
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UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆PDBt )} 

Keterangan: 

Umn = Upah minimum yang akan ditetapkan. 

Umt = Upah minimum tahun berjalan 

Inflasit  = Inflasi yang dihitung dari september tahun 

yang lalu sampai dengan priode september 

tahun berjalan 

ΔPDBt  = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang 

dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto yang mencakup periode kwartal III dan 

IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I 

dan II tahun berjalan. 

3. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam  

Tingkat upah yang ditetapkan haruslah 

berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui 

negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam 

pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan 

mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan 

secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara 

untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 

agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya 

kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi 

sehingga majikan kehilangan bagiannya yang 

sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.
119

 Prinsip tersebut 

tercantum dalam surah Al-Jasiyah ayat 22 sebagai 

berikut:  

ي ُكلُّ نَْفس ٍۢ  ِت َواْْلَْرَض بِبْلَحقِّ َولِتُْجزه ىه ُ السَّمه َوَخلََق ّللّاه

 بَِمب َكَسبَْت َوهُْم َْل يُْظلَُمْىنَ 

Artinya: ―Dan Allah menciptakan langit dan bumi 

dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap 

                                                           
119 Ghofur, Konsep Upah dalam Ekonomi Islam. Opcit, hlm. 20. 
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diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak 

akan dirugikan.”(Q.S. Al-Jasiyah ayat [45]: 22) 

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari 

apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak 

akan dirugikan. Ayat di atas menjamin tentang upah yang 

layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang 

dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan 

harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan 

tenaganya terhadap produksi. Jadi, dalam pandangan 

ekonomi Islam pemberi kerja harus membayar upah para 

pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. 

Dalam perjanjian (tentang upah) antara pemberi kerja dan 

pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap 

urusannya. Apabila pemberi kerja memberi upah secara 

tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya 

pekerjanya. 

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang 

cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat 

upah minimum dengan mempertimbangkan penubahan 

kehutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam 

keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Tingkat 

minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali 

untuk melakukan penyesuaian bedarastkan perubahan 

tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya 

tentu akan ditetapkan bedasarkan sumbangan tenaganya 

dan akan sangat bervariasi.
120

 

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara 

lain sebagai berikut:
121

 

a. Penetapan Upah Minimum 

Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang 

harus disepakati sebagai dasar pemberlakukan bagi 

para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena 

pekerja dalam hubungannya dengan majikan 

                                                           
120 Ghofur. Ibid, hlm. 20. 
121 Ghofur. Ibid, hlm. 21-22. 
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berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu 

ada kemungkinan kepentingannya tidak'akan 

terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. 

Mengingat posisinya yang lemah, Islam 

memberikan perhatian yang besar untuk 

melindungi hak- hak nya dari pelangaran yang 

dilakukan oleh majikan. 

b. Upah Tertinggi 

Islam tidak membiarkan upah berada di bawah 

tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam 

juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah 

melebihi tingkat tertentu yang ditentukan 

berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. 

Sebagaimana diketahui betapa pentingnya 

menyediakan upah bagi mereka yang setidak-

tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok 

mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. 

c. Tingkat Upah Sesungguhnya 

Dalam penetapan upah ekonomi Islam 

menyediakan ruang untuk memberi perlindungan 

bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya 

upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya 

terjadi untuk melindugi hak-hak pekerja, dan 

sebaliknya menaikan upah yang melebihi batas 

tertinggi tidak seharusnya terjadi demi, 

menyalamatkan kepentingan majikan. Upah yang 

sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi 

antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya 

akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini 

berdasarkan undang-undang persediaan dan 

permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan 

dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari 

kelompok pekerja.  
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E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan industri, 

inflasi, dan UMK serta variabel dependen yaitu tingkat 

pengangguran pada Kota Bandar Lampung. Dari kerangka 

pemikiran tersebut, selanjutnya yang pertama akan diketahui 

bagaimana pengaruh pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK 

secara parsial terhadap tingkat pengangguran Kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Lalu yang kedua akan diketahui 

bagaimana pengaruh pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK 

secara simultan terhadap tingkat pengangguran Kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2020. Selanjutnya yang ketiga akan 

diketahui bagaimana pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK 

terhadap tingkat pengangguran Kota Bandar Lampung tahun 

2011-2020 dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk 

memudahkan kegiatan penelitian maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Pertumbuhan Industri (X1)  

      

 2 Inflasi (X2) 1      Pengangguran (Y) 

   

   UMK (X3)   

   

    

   3  

  Ekonomi Islam   

Gambar 2.1.  

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

 : Hubungan secara parsial 

 : Hubungan secara simultan 



 
 

67 

F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum bedasarkan pada fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik. Acuan dalam 

pengajuan hipotesis yaitu sebagai berikut:
 122

 

Ha (Hipotesis Alternatif)  = Terdapat Pengaruh signifikan 

H0 (Hipotetsis nol)  = Tidak Terdapat pengaruh 

signnifikan 

Bedaskan penjelasan di atas maka berikut  hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini: 

1. Pengaruh Pertumbuhan Industri Terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Industri menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2014 tentang Perindustrian yaitu kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah 

jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya.
123

 Industri adalah 

suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki 

nilai tambah untuk mendapatkan laba/keuntungan untuk 

memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
124

  

Menurut Sukirno, penciptaan kawasan 

perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di 

daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah 

tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai 

                                                           
122 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D 

(Bandung: Alvabeta, 2019), hlm. 99-100,  
123 ―Undang–Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.‖ 
124 Robert Tua Siregar dkk, Ekonomi Industri (Yayasan Kita Menulis, 

2021). Opcit, hlm. 29. 
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berikut: menghemat pengeluaran pemerintah untuk 

menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang 

lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk 

menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan 

memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam 

keseluruhan pembangunan ekonomi.
125

 

Industri memiliki peran sebagai sektor pemimpin 

(leading sector).
126

 Peran sektor pemimpin dalam 

kaitannya dengan keberhasilan sebuah pembangunan 

adalah dengan adanya pembangunan industri, maka 

diharapkan akan dapat memacu dan mendorong 

pembangunan sektor lainnya. Pesatnya pertumbuhan 

industri akan mendorong adanya perluasan peluang kerja 

sehingga akan meningkatkan pendapatan serta 

permintaan masyarakat. Adanya peningkatan dan daya 

beli itu menunjukkan bahwa perekonomian tersebut 

tumbuh dan sehat. Hubungan antara aktivitas 

pertumbuhan industri dan kesempatan kerja terlihat jika 

terdapat pertumbuhan industri maka mengakibatkan 

meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi, demikian 

sebaliknya.  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kevin 

Akbar Hidayat pada tahun 2019 dengan judul: ―Analisis 

Pengaruh Investasi, Jumlah Industri, Tingkat Upah 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Timur‖.
127

 Dengan hasil jumlah industri 

memiliki pengaruh yang siginifikan dan berhubungan 

positif dengan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Muhtamil dengan judul: 

―Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan 

                                                           
125 Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, ―Naskah Akademik 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri 

Provinsi (RIPIP) Nusa Tenggara Barat.‖ 
126 Rahmah dan Widodo, ―Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam 

Perekonomian di Indonesia dengan Pendekatan Input – Output Tahun 2010 – 2016.‖ 
127 Kevin Akbar Hidayat, ―Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah Industri, 

Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur‖ 7, no. 2 (2019): 11. 
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Tenaga Kerja di Provinsi Jambi‖.
128

 Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara variabel unit usaha, terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati Purwasih 

dengan judul: ‖Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten 

Sidoarjo‖.
129

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2009-2015. 

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian 

pengaruh pertumbuhan industri terhadap tingkat 

pengangguran maka dapat disimpulkan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Pertumbuhan industri berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Bandar       Lampung 2011-

2020. 

 

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya 

harga-harga secara umum dan secara terus-menerus 

(continue).
130

 Inflasi merupakan suatu keadaan yang 

mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang 

diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) 

mata uang suatu negara.
131

 Dengan kata lain, inflasi juga 

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara 

kontinu.  

                                                           
128 Muhtamil, ―Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Provinsi Jambi,‖ Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan 

Daerah 4, no. 3 (4 Mei 2017): 199–206, https://doi.org/10.22437/ppd.v4i3.3642. 
129 Herawati Purwasih dan Yoyok Soesatyo, ―Pengaruh Pertumbuhan Sektor 

Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo,‖ Jurnal 

Pendidikan Ekonomi (JUPE) 5, no. 1 (2017): 1–6. 
130 Karlina, ―Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap 

PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015.‖ 
131 Tajul Khalwaty, Inflasi dan Solusinya (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000).  



 
 
70 

Hubungan antara inflasi dengan pengangguran 

tergambarkan pada kurva Phillips yang dikemukakan 

oleh A.W. Phillips. Phillips berpendapat bahwa terdapat 

hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran, 

yakni semakin meningkatnya inflasi maka pengangguran 

akan menurun.
 132

  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia pada tahun 2021 

dengan judul: ―Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap 

Pengangguran Di Indonesia‖.
133

 Hasil yang didapatkan 

ialah Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran. Bedasarkan penelitian Wahyu 

Aditama Putra pada tahun 2018 dengan judul: ―Pengaruh 

Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi 

Jawa Timur Tahun 1992-2011‖.
134

 Hasil yang didapatkan 

ialah Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Ulil Albab Al Umar, dkk pada 

tahun 2020 dengan judul: ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan 

UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017- 2019‖.
135

 Hasil yang diperoleh ialah 

Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Berdasarkan penjelasan teori dan pengaruh inflasi 

terhadap tingkat pengangguran maka dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2: Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 

di Kota Bandar Lampung 2011-2020. 

                                                           
132 Rahardja dan Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & 

Makroekonomi). Opcit, hlm.384. 
133 Soeharjoto dan Oktavia, ―Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia.‖ 
134 Putra, ―Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 1992-2011.‖ 
135 Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk., ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK 

Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019,‖Jurnal 

Ekonomi Balance 16, no. 1 (4 Juni 2020): 1–12, 

https://doi.org/10.26618/jeb.v16i1.3292. 
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3. Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap 

Tingkat Pengangguran 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 

Tahun 2000 yang berisi upah adalah hak pekerja atau 

buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan.
136

 

Menurut Ibnu Taimiyah, upah yang sepadan diatur 

dengan tingkat upah yang ditentukan oleh tawar menawar 

antara pekerja dengan pemberi kerja. Apabila terjadi 

ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, dimana 

para pekerja menolak untuk memberikan jasa atau tenaga 

mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya, 

maka pemerintah harus menetapkan upah para tenaga 

kerja, sehingga tidak merugikan masyarakat dan tenaga 

kerja.
137

 

Menurut Kaufman dan Hotchkiss, penetapan 

tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu 

negara akan memberikan dampak terhadap besarnya 

tingkat pengangguran karena, semakin tinggi besaran 

tingkat upah yang ditetapkan akan menurunkan jumlah 

orang yang bekerja pada suatu negara tersebut.
138

  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Syurifto Prawira pada tahun 2018 dengan judul: 

―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

                                                           
136 ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan.‖ 
137 Izza, Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam. 
138 Trianggono Budi Hartanto, ―Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, 

Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap 

Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-

2014,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 2, no. 1 (15 Agustus 2017), 

https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5502. 



 
 
72 

Pengangguran Terbuka di Indonesia‖.
139

 Hasil yang 

diperoleh ialah Upah Minimum Provinsi (UMP) 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfredo Y 

Mahihody, dkk. tahun 2018 dengan judul: ―Pengaruh 

Upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap 

Pengangguran di Kota Manado‖.
140

 Dengan hasil 

penelitian, tingkat upah minimum yang ada di Kota 

Manado memberikan pengaruh signifikan terhadap 

Pengangguran. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Ulil Albab Al Umar, dkk pada tahun 2020 

dengan judul: ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK 

Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017- 2019‖.
141

 Hasil yang diperoleh 

ialah. UMK berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Berdasarkan penjelasan teori dan pengaruh Upah 

Minimum Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran 

maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

H3: UMK berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di 

Kota Bandar Lampung 2011-2020. 

4. Pengaruh Pertumbuhan Industri, Inflasi, dan Upah 

Minimum Kota (UMK) Terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Sektor industri diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kesempatan usaha, peningkatan investasi, 

pengembangan teknologi, peningkatan pemanfaatan 

sumber daya ekonomi secara optimal sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.  

                                                           
139 Prawira, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia.‖ 
140 Mahihody, Engka, dan Luntungan, ―Pengaruh Upah dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Kota Manado.‖ 
141 Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk., ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK 

Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019,‖Jurnal 

Ekonomi Balance 16, no. 1 (4 Juni 2020): 1–12, 

https://doi.org/10.26618/jeb.v16i1.3292. 
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Keberadaan industri di tengah masyarakat merupakan 

suatu perubahan masyarakat menuju ke arah yang lebih 

maju dari tahapan sebelumnya.
142

 

Keberadaan industri di suatu wilayah tentu akan 

membutuhkan tenaga kerja dan biasanya masyarakat 

sekitar industri akan lebih banyak kesempatan untuk 

terserap dan bekerja di sektor industri tersebut. Dengan 

kata lain secara tidak langsung industrialisasi telah 

mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. 

Selain dapat menyerap tenaga kerja juga dapat membuka 

peluang untuk membuka usaha di sekitar industri. 

Inflasi ialah meningkatnya harga-harga secara 

umum dan secara terus-menerus. Inflasi memiliki 

hubungan negatif dengan pengangguran. Semakin 

meningkatnya inflasi maka pengangguran akan menurun. 

Dengan meningkatnya inflasi maka secara teoritis para 

penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan, hal ini 

karena banyak perusahaan atau produsen membutuhkan 

tenaganya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para 

produsen akan memanfaatkan momentum kenaikan harga 

barang dengan menambah produksinya yang tentu saja 

harus membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu 

memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full 

employment. 

Selanjutnya semakin tinggi besaran upah yang 

ditetapkan di suatu daerah maka akan membuat orang 

yang bekerja di daerah tersebut berkurang, artinya akan 

semakin menambah angka pengangguran. Hal ini dapat 

terjadi karena menjadi pertimbang perusahaan apakah 

dengan menambah tenaga kerja dengan  biaya yang 

dikeluarkan lebih tinggi dari pada menggunakan mesin 

akan menghasilkan output yang lebi banyak, jika tidak 

maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga 

kerja, sehingga pengangguran akan meningkat. 

                                                           
142 Rahayuningsih, ―Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap 

Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon.‖ 
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Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Ulil Albab Al Umar, dkk pada tahun 2020 dengan judul: 

―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat 

Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017- 

2019‖.
143

 Hasil yang diperoleh ialah inflasi, PDRB, dan 

UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengangguran. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni 

Luh Karmini dengan judul: ―Pengaruh Tingkat Inflasi, 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum 

Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi 

Bali‖.
144

 Hasil yang diperoleh ialah tingkat inflasi, 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki 

pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka Provinsi Bali. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Rizka Febiana Putri 

dengan judul: ―Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran 

Terdidik‖.
145

 Hasil penelitian adalah inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan upah secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di 

Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian 

terdahulu terkait pengaruh pengaruh Pertumbuhan 

industri, inflasi, dan Upah Minimum Kota (UMK) 

terhadap tingkat pengangguran maka dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H4: Pertumbuhan industri, inflasi, dan UMK 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Bandar Lampung tahun 

2011-2020. 

                                                           
143 Albab Al Umar dkk., ―Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap 

Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.‖ Opcit, hlm 1-12. 
144 Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, ―Pengaruh 

Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali.‖ 3 [10] : 460-466. 
145 Rizka Febiana Putri, ―Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik,‖ Economics Development Analysis 

Journal, 2015, 175–81. 
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