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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam rangka penyusunan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait pengaruh 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap perhadap penyerapan tenaga 

kerja adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Azaini (2014) dengan judul Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Investasi Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Tahun 1998 –  2012), 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Ordinary Least 

Square  (OLS).  Uji hipotesis menggunakan pengujian secara simultan (uji F),  parsial (uji t), 

dan Uji Koefisien Determinasi (𝑅2). Hasil dari penelitian ini adalah variabel

pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja (Y), upah minimum (X2) berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) , dan investasi (X3) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kesempatan kerja (Y) secara 

parsial dan secara simultan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari (2016) dengan judul 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Pati), Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian 
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ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi (X1) secara parsial berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan  variabel upah minimum (X2) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis uji 

F pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaini (2016) dengan judul Analisis 

Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Minimum, Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Di 35 Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah Pada Tahun 2010-2014), Penelitian ini menggunakan data kuantitatif 

dengan metode Pooled Least Square (PLS), yang terdiri dari data times series 

selama periode 2010-2014dan data cross section 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, untuk upah minimum dan 

produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap peyerapan tenaga kerja. 

Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas 

tenaga kerja dan upah minimum dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dan 

arah koefisen regresi positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat 

dapat menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wasilaputri (2016) dengan judul Pengaruh 

Upah Minimum Provinsi, PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif 

kausal dengan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi data panel dengan model regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Upah minimum provinsi secara parsial berpengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 2) PDRB secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) Investasi secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) Upah minimum 

provinsi, PDRB dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian yang dillakukan oleh Buchari (2016) dengan judul Pengaruh 

Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan Time Series 

dari 2012-2015 yang terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, dengan metode ex 

post facto. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel efek tetap. 

Berdasarkan hasil analisis secara simultan, upah minimum dan tingkat pendidikan 

secara signifikan mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera. 

Berdasarkan hasil analisis upah minimum memiliki koefisien negatif tapi upah 

minimum tidak memberikan dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Tingkat pendidikan pemberian dampak signifikan positif 

pada Penyerapan Tenaga Kerja. 

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

menjadikan variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

independen dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menggunakan 

Kabupaten Malang sebagai objek penelitian, dimana kabupaten Malang merupakan 

kabupaten yang memiliki potensi cukup besar di Jawa Timur dengan sektor 

pertanian sebagai sektor terunggul selama tahun 2002-2016. Perbedaannya juga 

terletak pada tahun penelitian, penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian 
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terdahulu, dimana pada penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya sampai 

tahun 2015 sedangkan pada penelitian ini sampai tahun 2016. Serta dalam 

penelitian ini  tidak hanya membahas variabel-variabel penelitian dari sudut 

konvensional saja akan tetapi variabel dalam penelitian ini juga dibahas dari sudut 

syari’ah, seperti aspek ketenagakerjaan dalam Islam, konsep keadilan dalam upah 

minimum dan dalam penyerapan tenaga kerja. 

 

B. Landasan Teoritik 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

1.1 Definisi Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku 

dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin 

bekembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan 

pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan 

pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.22 Pertumbuhan ekonomi tersebut 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

penting atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun 

sehingga kebutuhan konsumsi juga bertambah. Jadi dibutuhkan penambahan 

pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan 

permintaan agregat (AD) dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, 

                                                             
22 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 29 
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peningkatan AD dalam ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas atas 

permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah meningkat.23 

 Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta 

merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan 

sosial.24 Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat digunakan pertumbuhan  

tahunan. Pertumbuhan ekonomi tahunan dapat diukur dengan menggunakan rumus 

berikut:25 

𝑔 =  {
𝑃𝐷𝐵𝑠 − 𝑃𝐷𝐵𝑘

𝑃𝐷𝐵𝑘
} × 100% 

Keterangan:  

g = tingkat pertumbuhan ekonomi 

PDBs = PDB riil tahun sekarang 

PDBk = PDB riil tahun kemarin. 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah 

dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat 

dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu 

periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang 

dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini, disebabkan karena 

faktor- faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

                                                             
23 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi (Jakarta: Erlangga, 2016), 37. 
24 Ibid, Amir Machmud, Perekonomian Indonesia..., 37. 
25 Ibid, 37 
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kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah modal. Teknologi yang digunakan 

berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan 

penduduk, dan pengalamaan kerja dan pendidikan menambah keterampilan 

mereka.26 

1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, Berikut ini dikemukakan beberapa teori pertumbuhan 

ekonomi yaitu:27 

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis 

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:28 

a. Werner Sombart (1863-1947) 

Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi 

menjadi tiga tingkatan: 

a) Masa Perekonomian Tertutup 

Pada masa ini, semua kegiatan manusia semata-mata hanya untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak 

sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran 

barang atau jasa.  

b) Masa kerajinan dan pertukangan 

Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. 

                                                             
26 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),10 
27 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi (Jakarta: Erlangga, 2016), 38 
28 Ibid, Amir Machmud, Perekonomian Indonesia…,38-42 
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Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga 

diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. 

Pembangian tugas ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pada 

masa ini belum didasari oleh tujuan mencari keuntungan atau laba namun 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. 

c) Masa kapitalis 

Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam 

menjalankan usahanya, kaum kapitalis memrlukan para pekerja (kaum 

buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya 

sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya tetapi juga ditujukan 

untuk mencari laba.  

b. Friedrich List (1789-1846) 

Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan 

menjadi empat tahap yaitu masa berburu dan pengembaraan, masa berternak 

dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri dan 

perdagangan. 

c. Karl Butcher (1847-1930) 

Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan 

menjadi empat tingkatan yaitu masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, 

rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 

d. Walt Whiteman Rostow (1916-1979) 

W.W Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan dalam bukunya yang 

berjudul the stages of economic Growth, yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi lima yaitu: 
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a) Masyarakat tradisional (the traditional society) 

Masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan fungsi-fungsi 

produksi yang terbatas, yaitu belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern serta ada batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai. 

b) Masyarakat pra-kondisi untuk periode lepas landas (the preconditions for 

take off) 

Tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam 

proses transisi dan sudah mulai menerapkan ilmu pengetahuan modern ke 

dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun 

industri.  

c) Periode lepas landas (take off) 

Interval waktu yang dibutuhkan untuk mendobrak semua penghalang 

pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas. Tingkat investasi yang 

efektif dan tingkat produksi dapat menigkat serta tabungan yang bersifat 

produktif meningkat dan melebihi jumlah pendapatan nasional. Industru-

industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada 

mengalai ekspansi dengan cepat. 

d) Gerak menuju kedewasaan ( maturity)  

Perkembangan terus menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur 

serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan tekhnolog modern. 

Investasi yang efektif serta tabungan yang meningkat dari 10% menjadi 

20% dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat. 

Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. Barang-barang 
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yang dulunya impor, kini sudah bisa menghasilkan sendiri. Tingkat 

perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak yang melampaui kekuatan 

industri pada masa take off  dengan penerapan tekhnologi modern. 

e)  Tingkat konsumsi tinggi (High Mass Consumption) 

Sektor industri merupakan sektor yang memimpin (leading sector) 

pergerakan kearah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-

jasa. Pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar 

masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan 

pangan dasar, sandang, dan pangan. Kesempatan kerja banyak tersedia 

sehingga pendapatan nasional tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi 

dapat memenuhi tingat konsumsi yang tinggi. 

2) Teori Klasik dan Neo Klasik 

a. Teori Klasik 

a) Adam Smith 

Teori Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada 

pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka output 

atau hasil juga akan bertambah. 

b) David Ricardo 

David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan penduduk yang semakin 

besar sampai mencapai dua kali lipat, suatu saat akan menyebabkan 

melimpahnya jumlah tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja tersebut akan 

menurunkan upah yang diberikan dan upah tersebut hanya dapat digunakan 

untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan 

mengalami stagnan.  
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b. Teori Neoklasik 

a) Robert Solow 

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian 

kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan 

tekhnologi modern dan output. Adapaun menurur Robert Solow pertumbuhan 

penduduk dapat berdampak positif dan negatif, oleh karena itu pertumbuhan 

penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. 

b) Harrord Domard 

Menurut Harrord Domard modal harus digunakan dengan efektif, karena 

pembentukan modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Teori ini juga membahas  tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. 

3) Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pemikiran Muslim 

Pemikran pertumbuhan ekonomi telah muncul semenjak hadirnya manusia 

diatas bumi ini. Dalam peradaban Mesir klasik, al-Qur’an telah menceritakan kisah 

nabi Yusuf as yang diangkat sebagai menteri perekonomian. Pada masa tersebut, 

masyarakat mesir sedang mengalami paceklik serta kelaparan. Kondisi itu 

mendorong Nabi Yusuf as untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi yang diawali 

dengan turunnya ilham melalui sebuah mimpi. Firman Allah Dalam QS. Yusuf  ayat 

46-49 yang artinya:29  

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang 

amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang 

gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh 

bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali 

kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya 

kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu 

tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

                                                             
29 Ismail Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 

2009), 35 
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Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang 

tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka 

memeras anggur."30 (QS. [12] : 46-49) 

Nabi Yusuf as adalah seorang nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah 

dapat mentakwilkan sebuah mimpi. Berdasarkan mimpi yang diceritakan ayat 

diatas, Nabi Yusuf as mempunyai firasat bahwa Mesir di tahun-tahun mendatang 

akan mengalami perubahan yang signifikan dalam perekonomian, sehingga 

menuntut banyak persiapan. Tujuh tahun pertama masayarkat Mesir akan 

mengalami kemakmuran dengan melimpahnya hasil-hasil pertanian dan 

pertambangan. Akan tetapi masa tersebut diiringi dengan masa tujuh tahun 

setelahnya yang dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan ekonomi untuk menyimpan 

hasil panen dan membiarkannya dalam tangkai dengan maksud untuk menjaga 

keawetan dan terhindar dari kerusakan. Setelah itu Nani Yusuf as memberikan 

sistematika konsumsi dan membangun lumbung pangan untuk menghadapi krisis 

di masa mendatang. Dari kisah dan pemikiran tersebut pertumbuhan merupakan 

proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam 

pelaksanaannya banyak dipengaruhi kondisi fisik dan non fisik dari suatu 

masyarakat sehingga percepatan pembangunan ekonomi di setiap negara tidak 

sama.31 

Pemikiran muslim yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi dari Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), Ibnu Khaldun (1332-1404 M), dan 

Al-Ghazali (1058-1111 M).32 

                                                             
30 Syamil Qur’an. Bukhara: Alqur’an Tajwid & Terjemah. (Jakarta: sy9ma) 
31 Ismail Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 

2009), 36 
32 Ibid, 53-55 
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1. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) 

Ibnu Taimiyah berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan price 

volatility atau naik turunnya harga dipasar. Dia menyatakan bahwa,”sebab naik 

turunnya harg pasar bukan hanya karena adanya ketidak-adilan yang 

disebabkan orang atau pihak tertentu tetapi juga karena panjang singkatnya 

masa produksi (khalaq) suatu komoditi. Jika produksi naik maka permintaan 

turun, maka harga di pasar akan turun, sebaliknya jika produksi turun dan 

permintaan naik, maka harga di pasar akan naik. Teori ini kalau kita kaji lebih 

dalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran di pasar yang 

kini justru secara irono diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat. 

2. Ibnu Khaldun (1332-1404 M) 

Chapra menyatakan bahwa Ibnu Khaldun berhasil memberikan pencerahan 

pada dunia ekonomi, dimana peran negara sangatlah penting bagi 

pembangunan sosial. Ibnu Khaldun menekankan bahwa syari’ah tidak akan 

tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan 

baik tanpa adanya implementasi hukum syari’ah. Negara/pemerintahan tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa adanya khalifah. Keberlangsungan orang tidak 

akan berjalan tanpa adanya capital/harta. Harta didapatkan dari pembangunan 

yang signifikan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keadilan. 

3. Al-Ghazali (505 H/ 1111 M) 

Tokoh selanjutnya adalah Al-Ghazali  yang menyatakan bahwa kebutuhan 

hidup manusia terdiri dari 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan mewah.   

Teori-teori yang dikemukakan oleh pemikir Islam tersebut diklaim berasal 

dari barat, padahal kalau kita kaji teori ekonomi yang paling berpengaruh di dunia 
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barat, pertama kali dihasilkan oleh Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry Into 

The Nature and Cause Of The Whealth of Nations”. Buku tersebut dihasilkan pada 

abad ke 18 (tahun 1776) yang bahkan isinya banyak terdapat kemiripan dengan 

buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang dihasilkan beberapa abad 

sebelumnya, bahkan teori tentang harga yang ditentukan oleh tangan-tangan ghaib 

(invisible hand) pada haikatnya sama persis dengan konsep yang pernah 

disampaikan oleh Rasullullah saw dalam sebuah hadits beliau (Tirmidzi: 1235, Abu 

Dawud: 2994, Ibn Majah: 2191 dan 2192, Ahmad:11381, 12131, 13545 dan Al-

Darimi: 2433).33 

1.3 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Para ahli ekonomi menganggap bahwa faktor produksi sebagai kekuatan 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau 

bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor 

produksi tersebut. Faktor-faktor produksi tersebut adalah:34 

1. Sumber Alam 

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah 

sumber alam atau tanah. “Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu 

ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan 

susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dsb. 

Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah 

merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak 

                                                             
33 Ismail Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 

2009), 55 
34 M.L. Jhingan. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1996), 85-87 
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akan dapat membangun dengan cepat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Lewis,”Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan 

lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak 

memilikinya.” Akan tetapi, dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang 

melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah pemanfaatannya secara 

tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber 

dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. 

2 Akumulasi Modal 

Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi 

modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat 

direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, maka hal 

ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal 

merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak ia mencerminkan 

permintaan efektif, dan di pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi 

produksi di masa depan. Proses pembentukan modal  menghasilkan kenaikan 

output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk 

memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi di 

bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga 

kesempatan kerja. 

3 Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada teknologi akan menaikkan 

produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain. pertambahan barang 

modal saja tidak cukup jika teknologi tidak mengalami perkembangan, 
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kemajuan yang akan tercapai akan jauh lebih rendah dari pada yang dicapai 

masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-

barang modal tidak akan mengalami perubahan dan akan tetap berada pada  

tingkat yangbsangat rendah. Oleh karena itu pendapatan perkapita hanya 

mengalami perkembangan yang sangat rendah. Kemajuan ekonomi yang 

berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan 

teknologinya.35 

4 Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. 

Keduanya membawa kea rah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya 

membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting 

pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan 

perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien 

daripada sebelumnya. Disamping menghemat waktu ia juga mampu 

menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Akhirnya 

produksi meningkatkan berbagai hal. Akan tetapi pembagian kerja tergantung 

pada luas pasar. Luas pasar sebaliknya tergantung pada kemajuan ekonomi, 

yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada 

umumnya, sarana transportasi, dsb. Jika skala produksi luas maka spesialisasi 

produksi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, 

laju pertumbuhan ekonomi akan melesat. 

 

 

                                                             
35 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 431 
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1.4 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam 

   Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi saja, lebih dari itu 

pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi 

yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya 

persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk kemajuan 

sisi materiel dan spritual manusia.36 

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat 

dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. 

Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang 

dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya 

sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai 

dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.37 

Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan 

kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntutan 

realisasi keadilan sosial. Hal ini karena Islam terhubung dengan cara distribusinya, 

tuntutan untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat. Di 

sisi lain, Islam menodrong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan 

pokok semua anggotanya dengan jumlah komoditas yang memang diperlukan 

dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.38 

 

 

                                                             
36 Nurul Huda, Ekonomi Pemabngunan Islam. (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), 124 
37 Ibid, Nurul Huda, Ekonomi Pemabngunan Islam…,125 
38 Ibid,125 
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1.5 Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam 

Tarqi dalam Huda menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam 

pertumbuhan ekonomi Islam, yaitu:39 

1. Serba Meliputi 

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki 

tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin 

dicapai oleh sistem kontemporer. Islam berada dalam posisi yang lebih utama 

di mana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua 

aspek.  

2. Berimbang 

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hnaya diorientasikan untuk menciptakan  

pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi 

sesuai dengan firman Allah QS. al-Maidah [5] : 8 : “…berbuat adillah kamu 

sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketaatan…” 

 Keadilan dilakukan dengan memperlakukan kebaikan bagi semua manusia 

dalam kondisi apa pun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu 

adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan 

kecukupan, bukan kekurangan. 

3. Realistis  

Sifat realistis dalam pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat 

persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Islam 

dengan tawaran solusi yang realistis. Contoh sifat realistis sekaligus idealis 

                                                             
39 Ibid,126-127 
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Islam yaitu cara pemecahan persoalan kemiskinan. Dari sisi realistisnya, Islam 

menawarkan aturan zakat untuk menanggulangi kemiskinan. 

4. Bertanggung jawab 

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting 

diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat Islam. Jika mengikuti 

syariat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa adanya tanggung jawab ada 

dua sisi: 

a. Tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dengan sebagian 

golongan lain. 

b. Tanggung jawab negara terhadap masyarakat. 

5. Mencukupi 

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, manum 

tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan 

bagi semua manusia. Oleh karenanya, Islam membagi tanggung jawab itu 

sebagai kewajiban atas golongan kaya, kerabat, orang-orang yang diberi 

kemudahan, dan negara hingga semua potensi ini menjadi satu sinergi besar 

untuk mengatasi persoalan kemiskinan. 

6. Berfokus Pada Manusia 

Karakter ini sesuai dengan posisis manusia yang merupakan duta Allah di 

muka bumi dan inilah yang mencirikan tujuandan pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan dalam Islam ditujukan untuk menciptkan 

batas kecukupan bagi seluruh warga negara agar ia terbebas dari segala bentuk 

penghambaan, baik dalam bidang finansial maupun bidang hukum, kecuali 
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hanya penghambaan kepada Allah. Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak 

lain adalah manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi. 

2. Upah Minimum 

2.1 Definisi Upah Minimum 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu 

sendiri maupun untuk keluarganya. 40 

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik 

karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur 

dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum 

regional yang dimiliki oleh setiap daerah.41 

Peraturan Menteri menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat 

provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang 

ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di 

                                                             
40 Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan. (Yogyakrta: 

Graha Ilmu, 2003),167 
41 Nazarudin Malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia. (Malang: UMM Press, 2013),149 
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tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum 

kabupaten/kota. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai ”Upah bulanan terendah 

yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”.  

Pemerintah menentukan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak 

dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah 

minimum dapat terdiri atas: 1) upah minimum berdasarkan wilayah. 2) upah 

minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Upah 

minimum sektoral dapat dapat ditetapkan untuk kelompok lapagan usaha beserta 

pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, 

provinsi, atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional 

daerah yang bersangkutan.42 

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian hidup layak, yaitu setiap 

penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian 

perbandingan upah minimum dengan perbandingan hidup layak yang besarannya 

ditetapkan oleh menteri. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang 

Repubik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja yang menetapkan bahwa 

upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Upah 

minimum ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota. Komponen serta 

pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatu dengan keputusan 

menteri.43 

                                                             
42 Koesparmono Irsan, Armansyah. Hukum Tenaga Kerja. (Jakarta: Erlangga, 2016), 198 
43 Ibid, 198 
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Pemerintah menetapkan upah minimum, sasarannya adalah suapaya upah 

minimum itu paling sedikit cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum 

karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah 

minimum adalah : (a) menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah 

dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas karyawan, (c) 

mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang 

lebih efisien.44 

2.2 Komponen Upah Minimum 

Secara teoritis ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya 

upah minimum yaitu: 1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); 2) Indeks Harga 

Konsumen; dan 3) Pertumbuhan Ekonomi Daerah.45 

1. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) 

Kebutuhan Fisik Minimum adalah kebutuhan Pokok dari seseorang yang 

diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat 

menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun 

dari segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi.  

Nilai dari Kebutuhan Fisik Minimum mencerminkan nilai ekonomi dari 

barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja dan keluarganya dalam jangka 

waktu satu bulan. Barang dan jasa ini dibagi lima kelompok barang yaitu:  

 

                                                             
44 Ibid, Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya...,155 
45 Ibid, 157 
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b. Makanan dan minuman  

c. Bahan bakar, alat penerangan dan penyeduh 

d.  Perumahan dan peralatan dapur  

e.  Sandang atau pekerjaan  

f. Lain-lain termasuk di dalamnya biaya untuk transportasi, rekreasi, 

obatobatan, sarana pendidikan, bacaan dan sebagainya. 

2. Indeks Harga Konsumen  

Indeks harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya 

harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak 

langsung mencerminkan tingkat inflasi. Indeks Harga Konsumen dihitung 

setiap bulan dan setiap tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase.  

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah  

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian 

disuatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan.  

2.3 Prinsip-Prinsip dalam Kebijakan Upah Minimum 

Prinsip-prinsip dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia 

menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999, paling tidak ada 

sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah 

minimum di Indonesia.46 

1) Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan 

tunjangan tetap. 

                                                             
46 Nazarudin Malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia. (Malang: UMM Press, 2013),149-

150 
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2) Upah minimum wajib dibayar kepada pekerja yang bekerja secara bulanan atau 

dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah 

minggguan atau upah dua mingguan. 

3) Besarnya status pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa 

percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum. 

4) Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun. 

5) Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan 

pengusaha. 

6) Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak 

diperbolehkan menurunkan upah. 

7) Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara 

prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara 

pekerja dengan pengusaha. 

8) Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk 

pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah 

atau pejabat yang ditunjuk. 

2.4 Upah Minimum dan Kesempatan Kerja. 

Satu kelompok ekonomi melihat upah minimum akan menghambat 

penciptaan lapangan kerja dan menambah persoalan pemulihan ekonomi. 

Sementara kelompok lain dengan bukti empirik menunjukkan, penerapan upah 

minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan  kerja, bahkan ia 

mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.47 

                                                             
47 Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan. (Yogyakrta: 

Graha Ilmu, 2003),167 
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Teori ekonomi klasik (Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi harga 

relatif input (upah relatif terhadap biaya kapital) melalui liberalisasi ekonomi, akan 

mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan input yang berlebih, 

dalam hal ini tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi ekonomi 

cenderung meningkatkan pangsa nilai produksi marjinal tenaga kerja relatif 

terhadap total output, sementara keuntungan cenderung akan menurun. Kenaikan 

pangsa nilai produksi marjinal tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah riil. 

Dengan demikian, tidak akan terjadi keraguan bahwa  dalam pasar yang semakin 

bebas, kenaikan produktivitas tenaga kerja akan selalu diikuti kenaikan upah riil.48 

Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi 

dalam pasar tenga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh 

mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah 

bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung 

memaksimumkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendeskriminasi 

pendatang baru dalam pasar tenaga kerja.49 

Model lain yang sejalan dengan model neoklasik adalah model dual 

economy yang mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi 

menjadi sektor formal dan sektor informal. Penetapan upah minimum akan 

mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal (atau dalam model yang 

dinamis, minimal akan mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja).50 

Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang 

tingkat upahnya tidak diatur olah regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi 

                                                             
48 Ibid, Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya...,168 
49 Ibid, 168 
50 Ibid, Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya…,168 
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tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka 

dampak distribusi pendapatannya akan memburuk.51 

Pandangan teori ekonomi neoklasik sejalan dengan temuan empirik baru 

yang dihasilkan SMERU Research Insitute dan Direktorat Ketenagakerjaan 

Bappenas. Ditemukan 1) hanya 40% unit usaha di Indonesia yang membayar upah 

sesuai ketentuan upah minimum; 2) kenaikan upah minimum mempunyai hubungan 

negatif terhadap kesempatan kerja di sektor formal perkotaan. Setiap 10% kenaikan 

upah minimum mempunyai asosiasi dengan pengurangan kesempatan kerja 1.1%; 

3) kenaikan upah minimum lebih dinikmati oleh buruh terdidik karena perusahaan 

cenderung melakukan subtitusi antar tenaga kerja dan mesin.52 

Masalah lain adalah metode perhitungan upah minimum. Pertama, ada 

perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan 

buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh diatas minimum karena hal ini 

mencerminkan produktivitas sektoralnya. Tetapi banyak sektor lain yang 

produktivitasnya ada dibawah upah minimum sehingga kebijakan ini akan 

memukul sektor ini yang umumnya adalah sektor padat karya.53 

2.5 Upah Minimum Dalam Perspektif Islam 

Islam mengakui bahwa dengan manusia bekerja disertai dengan penggunaan 

modal akan didapat output yang lebih tinggi. Pada umumnya pekerja sering 

mendapat perlakuan kurang adil dari majikannya, padahal hasil kerja dari para 

pekerja tersebut telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit, akan tetapi 

pengusaha sering melupakan kewajibannya terhadap pekerja. Rasulullah Saw telah 

                                                             
51 Ibid,168 
52 Ibid,169 
53 Ibid,169 
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memperingatkan tentang sikap dan perlakuan yang seharusnya bagi para pekerja 

sebagaimana sabdanya:  “ Budak  dan pelayan harus diberi makanan  dan pakaian 

sebagaimana lazimnya dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak 

mampu dipikulnya”.54 

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk 

bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan 

zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan 

aniaya kepada pekerja berarti pekerja tidak mendapat upah secara adil sementara 

aniaya terhadap majikan/pengusaha adalah ketika para pengusaha dipaksa oleh 

kekuatan industri atau kekuatan kelompok pekerja untuk membayar upah para 

pekerja melebihi kemampuan mereka.55 

Permasalahan yang bisa muncul pada pekerja adalah terkait upah dan jenis 

pekerjaannya. Rasulullah selalu menganjurkan kepada para sahabat agar membayar 

upah buruhnya dengan upah yang pantas. Sahabat Anas ra., telah meriwayatkan 

bahwa rasulullah tidak pernah memberikan upah yang rendah pada siapapun. 

Rasulullah SAW. juga memerintahkan, “Hendaknya upah buruh dibayarkan 

sebelum keringat mereka kering” (HR Ibn Majah dan Baihaqi).56 

Afzalurrahman menjelaskan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 

Rasulullah berkata: “Allah akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia di hari 

kiamat nanti, dan salah satu jenis manusia dari ketiga golongan manusia ini adalah 

orang yang mempekerjakan buruh dan menguras tenaganya, tetapi tidak 

membayar upahnya” (HR Bukhari).57 

                                                             
54 Sri Herianingrum. Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 230 
55 Ibid, 240 
56 Ibid, 230 
57 Ibid Sri Herianingrum. Ekonomi Dan Bisnis…,230 
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Islam dalam ajaran moralnya meminta para pengusaha membayar buruh 

dengan upah yang wajar serta meningkatkan fasilitas kerja mereka. Jika para 

pengusaha tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk 

mengatasi permasalahan ini, sehingga para pekerja memiliki jaminan bahwa hak-

hak mereka terpenuhi. Hal-hal terkait dengan masalah ini, antara lain para 

pengusaha membayar buruh dengan upah yang sangat minim atau memberi tugas 

terlalu berat, atau menyuruh pekerja bekerja untuk waktu yang lebih lama tanpa 

imbalan yang sesuai, atau memberi perintah kepada pekerja yang sakit.58 

Monzer Kahf mengemukakan bahwa perbedaan kekayaan yang dimiliki 

manusia karena potensi dan usaha yang dilakukannya merupakan suatu keadilan. 

Sistem penghargaan berdasarkan perbedaan diantara manusia bukanlah berarti 

diskriminasi, karena Allah sendiri menyatakan adanya perbedaan itu dalam proses 

penciptaan. Dalam interpretasi ini keadilan menghendaki adanya sistem 

penghargaan berdasarkan kontribusi individu yang berbeda-beda derajatnya.59 

Dengan demikian, maka penetapan upah minimum adalah bentuk 

ketidakadilan dimana setiap pekerja diberikan upah yang sama sedangkan 

kontribusi dari masing-masing individu terhadap pekerjaan tentu berbeda. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Amalia bahwa memberikan penghargaan yang 

sama terhadap kontribusi yang berbeda merupakan ketidak adilan.60 

 

 

 

                                                             
58 Ibid, 230 
59 Euis amalia. Keadilan Disributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2009), 126 
60 Ibid, Euis amalia. Keadilan Disributif…,126 
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3. Penyerapan Tenaga Kerja 

3.1 Definisi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah manpower yang berarti penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.61 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna  

menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat.62 

Sedangkan menurut Sumitro Djojokusumo, tenaga kerja adalah semua 

orang yang bersedia dan sanggup bekerja, ternasuk mereka yang menganggur  

meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang  menganggur terpaksa 

akibat tidak ada kesempatan kerja.63 

3.2 Definisi Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk 

melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang 

menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para 

pencari kerja.64 Adapun usaha perluasan dan penyerapan tenaga kerja dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) Pengembangan industri, terutama jenis industri 

yang bersifat padat karya (labor intensive ) yang dapat menyerap relatif banyak 

tenaga kerja dalam proses produksi termasuk home industri. 2) Melalui berbagai 

                                                             
61 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi (Jakarta: Erlangga, 2016), 243. 
62 Ibid, Amir Machmud, Perekonomian Indonesia..., 244 
63 Ibid, 244 
64 M. Tohar, Membuka Usaha Kecil.( Yogyakarta: KANISIUS. 2000),10 
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proyek pekerjaan umum antara lain pembuatan jalur saluran air, bendungan dan 

jambatan.65 

Kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian 

tergantung pada pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor. Adapun 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain:66 

1. Kemungkinan subtitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. 

2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. 

3. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 

4. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. 

Untuk jangka panjang perubahan permintaan tenaga kerja dapat terjadi 

dalam bentuk loncatan atau shift, dimana perubahan ini diakibatkan oleh adanya 

perubahan dalam penggunaan tekhnologi dan metode produksi. Sedangkan untuk 

meningkatkan daya serap terhadap permintaan tenaga kerja adalah dengan 

meningkatkan tingkat upah dan pendapatan masyarakat, sehingga akan 

meningkatkan permintaan konsumsi masyarakat. Perubahan konsumsi ini akan 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Dengan naiknya tingkat pendapatan 

masyarakat maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.67 

Proses yang dilakukan pengusaha dalam menyesuaikan berbagai alternatif 

jumlah input yang akan digunakan berproduksi dijelaskan dalam model permintaan 

tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Dalam model permintaan tenaga 

kerja jangka pendek, pengusaha tidak mudah mengurangi atau menambah jumlah 

                                                             
65 Ibid, M. Tohar, Membuka Usaha Kecil..., 13 
66 Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan. (Yogyakrta: 

Graha Ilmu, 2003), 80 
67 Sonny Sumarsono. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan. (Yogyakrta: 
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tenaga kerja sebagai akibat perubahan tingkat upah, karena akan memerlukan 

penyesuaian dalam bidang lain seperti penggunaan modal, bahan mentah, tata ruang 

dan prosedur. Jangka pendek dapat diartikan sebagai suatu jangka waktu yang 

selama waktu tersebut ada salah satu input produksi yang tidak dapat dirubah 

(misalnya, modal).68 

3.3  Tenaga Kerja Dalam Perspektif  Islam 

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi 

adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki 

komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir, dan perasaan. Amat pentingnya 

kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat 

berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Suatu wilayah yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah namun tidak 

memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah kekayaan alam tersebut 

dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.69 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. 

Allah juga akan memberi balasan yang setimpal bagi orang yang mau bekerja dan 

berusaha. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl ayat 97 sebagai berikut: 

َمَ ه َرَ جَ أ ََمَ هَ ن َي َزَ جَ ن َل َوَ َة َب َي  َطَ َاة َي َحَ َه َن َي َي َحَ ن َل َف ََنَ مَ ؤَ مَ َوَ ه َىَوَ ث َن َأ ََوَ أ ََرَ كَ ذ ََنَ اَمَ حَ الَ صَ َلَ مَ عَ َنَ مَ 

 ونَ ل َمَ عَ واَي َان َاَكَ مَ َنَ سَ حَ أ َب َ
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“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”70(QS. an-

Nahl [16] : 97) 

Masalah tenaga kerja merupakan masalah penting dalam makro ekonomi 

karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Manusia sebagai faktor 

utama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, manusia yang diciptakan oleh 

Allah SWT dengan segala kelebihannya, manusia diperintahkan oleh Allah mencari 

rezeki yang ada dimuka bumi ini dengan bekerja. Allah SWT telah berfirman dalam 

QS. Al-jatsiyah [45]:12-13 yang maknanya adalah bagi manusia telah disediakan 

kekayaan alam di langit dan dibumi, maka manusia dianjurkan untuk mengelolanya 

sebagai rasa syukur dan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT berikut: 

Allah yang menundukkan lautan supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan 

seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-

mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menunjukkan kepadamu apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari padaNya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi 

kaum yang berpikir. (QS. Al-Jaatsiyah [45]:12-13) 

Ayat tersebut menunjukkan adanya jaminan dari Allah bagi manusia yang 

mau berusaha dan bekerja keras, misalnya dalam bekerja di lautan, yaitu berupa 

ditundukkannya laut untuk manusia, atau dengan kata lain manusia yang bersedia 

pergi ke laut untuk berusaha mengelola kekayaan laut akan dibantu oleh Allah 

dalam mengerjakannya. Segala apa yang di langit dan di bumi, kekayaan alam yang 

ada, disediakan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus mengelolanya untuk 

kepentingan dan kemakmurannya.71  
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Manusia yang bersedia mengelola sumber daya alam yang telah 

dikaruniakan oleh Allah SWT maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan akan mampu memakmurkan bumi. Tugas pengelolaan sumber daya 

alam ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kekayaan alam yang 

tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemudahan kehidupan 

manusia dan tercapai peningkatan kesejahteraan manusia.72 

Allah SWT menganjurkan kepada manusia bahwa apabila telah selesai 

dalam melaksanakan kewajiban (beribadah) untuk bertebaran di muka bumi dalam 

mencari karunia Allah. Firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu’ah [62]:10 

 

َاَق َذ َإ َف َ َرَ يَال  َواَف َرَ شَ ت َانَ ف ََة َل َالصَ َتَ ي َض  واَرَ كَ اذ َهللاَوَ َلَ ضَ ف ََنَ واَمَ غ َت َابَ وَ َض 

 ونَ حَ لَ فَ ت ََمَ كَ ل َع َاَل َيرَ ث َكَ َ هللا َ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.73 (Q.S. Al-Jumu’ah (62): 10) 

Dalam Tafsir Sayyid Quthb pada kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, inilah 

keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan 

antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan 

usaha dengan proses ruh yang mengasingkan diri dari suasana yang menyibukkan 

dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam 

berdzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan hati dimana tanpanya hati tidak 

mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan amanat-amanat yang 

besar itu. Jadi berdzikir kepada Allah disela-sela aktivitas mencari rezeki dan 
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penghidupan, dan merasakan kehadiran Allah didalamnya, itulah yang 

mengalihkan segala aktivitas kehidupan kepada ibadah. Namun sesungguhnya 

(bersama dengan itu) masih harus menyediakan waktu khusus untu semata-mata 

berdzikir, melepaskan diri dari segala aktivitas, memurnikan semata-mata untuk 

berdzikir, sebagaimana yang di isyaratkan oleh dua ayat ini. Irak bin Malik r.a bila 

telah selesai shalat jum’at, dia segera bangkit plang dan di depan pintu dia berhenti 

untuk berdo’a, 74 

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilan-Mu, telah aku 

laksanakan shalat yang menjadi kewajiban dari-Mu, dan akupun hendak 

bertebaran di muka bumi sebagaimana Engkau perintahkan. Maka 

anugerahkanlah rezeki kepadaku dari karunia-Mu, dan engkau sebaik-baik 

Pemberi rezeki.”(Riwayat Ibnu Abi Hatim) 

Berdasarkan bunyi ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada manusia 

untuk mencari rezeki dengan bekerja dan mencari nafkah setelah manusia 

menunaikan kewajibannya (beribadah) sehingga memperoleh rezeki yang halal. 

Allah SWT juga senantiasa memerintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT 

agar hambanya tidak mudah putus asa dalam bekerja atau proses usahanya dikala 

manusia menghadapi halangan, rintangan, dan kegagalan dalam bekerja. Karena 

Allah telah berfirman: “Sesunggunya sesudah kesulitan itu pasti ada 

kemudahan.”75  

3.4 Keadilan Sosial Dalam Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam Rahardjo, 

terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pandangan pertama disebut 

sebagai pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial 
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diartikan sebagai penghapusan diskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama 

kepada setiap orang.76 Begitu juga halnya dalam hal bekerja, Setiap orang berhak 

mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan  yang wajar 

dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Dengan demikian 

diharapkan agar harta  tidak hanya menumpuk pada satu kalangan saja. Sehingga 

dapat tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Huda bahwa Islam pada dasarnya memiliki dua sistem distribusi utama yaitu: 

distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi 

yang bertumpu pada aspek keadilan sosial. Sistem distribusi pertama, bersifat 

komersial, langsung melalui proses ekonomi, diantaranya gaji bagi pekerja, biaya 

sewa tanah serta alat produksi lainnya, dan profit.77 Konsep keadilan sosial dalam 

Islam meniti beratkan pada persamaan semua manusia di hadapan hukum serta 

persamaan kesempatan bagi anggota masyarakat. 

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum syariah yang beresensikan keadilan 

telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut as-

Syatibi, ada 5 kebutuhan dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, 

jiwa dan keturunan. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi 

kebutuhan tersebut, terutama masayarakat miskin. Kemiskinan sering kali 

menggiring manusia kepada kekafiran, ketika manusia dihadapkan pada situasi 

dimana tingkat konsumsi  lebih tinggi dari pada pendapatan sedangkan tidak ada 

sumber pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maka tidak jarang  

seseorang yang berada pada keadaan tersebut akan memlilih cara yang dilarang 
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dalam Islam yang dianggap bisa mengeluarkannya dari permasalahan kemiskinan. 

Itulah mengapa kemiskinan sangat dekat sekali kepada kekafiran dimana seseorang 

rela menukarkan aqidahnya hanya demi untuk bertahan hidup dan memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga disini sangat penting adanya penyediaan dan pemberian 

kesempatan kerja kepada setiap orang sehingga seseorang memperoleh pendapatan 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena harta yang Allah ciptakan di dunia 

ini tidak hanya untuk dinikmati sebagian umatnya saja akan tetapi untuk di 

distribusikan dengan adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 59 : 778 

َأ َمَ  َهللا َف َا َرَ ل َعَ َاء َف َرَ ق َالَ َلَ هَ أ ََنَ مَ َهَ ولَ سَ ى َالَ ذَ لَ وَ َولَ سَ لرَ لَ وَ َهَ ل َلَ ى َوَ ب َرَ ق َي ىَامَ ت َي َال َى

ََيَ كَ َيلَ ب َالسَ َنَ ابَ وَ َينَ اكَ سَ المَ وَ   َ…مكَ ن َمَ َاءَ ي َن َغَ ال  ََنَ يَ ب ََة َول َد ََونَ كَ َي َل 

 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang 

berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu.”79 (QS. al-Hasyr [59] : 7) 

 

Disamping pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang, untuk 

melindungi hak-hak masyarakat miskin, maka Islam mewajibkan kelompok kaya 

untuk menyediakan 2,5% hingga 20% penghasilan dan kekayaannya untuk 

dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan masyarakat 

miskin. Dalam al-Qur’an disebutkan:80 

 ومَ رَ حَ المَ وَ َلَ ائ َلسَ ل  ََقَ حَ َمَ هَ الَ وَ مَ يَأ َف َوَ 

“Dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin”81 (QS. Adz-Zariyat 

[51]: 19) 
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C. Hubungan antar Variabel 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Secara makro, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif 

dengan penyerapan tenaga kerja. Artinya penyerapan tenaga kerja akan meningkat 

apabila pertumbuhan ekonomi meningkat. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi 

akan mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja. Sebagaimana teori yang 

dikemukakan oleh Sri Herianingrum dalam buku Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa 

apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja atau 

partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula.82  

Permintaan/ konsumsi rumah tangga terhadap barang/jasa akan meningkat 

jika penawaran/produksi meningkat, Sehingga terjadi pertumbuhan output. Apabila 

di semua pasar terjadi peningkatan output maka secara agregat terjadi pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tercapai apabila terdapat peningkatan perbandingan antara 

input dan output yang lebih besar serta adanya peningkatan produktivitas dan 

pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB).83 

Dengan meningkatnya output/ jumlah barang yang harus di produksi maka 

suatu perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih untuk mencapai 

output yang diminta tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan penyerapan 

tenaga kerja.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azaini (2014), 

                                                             
82 Sri Herianingrum. Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 232 
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dalam penelitiannya, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

2. Hubungan Upah Minimum Dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama faktor produksi ini mau 

dipekerjakan adalah guna mendapatkan balas jasa yang disebut upah sebagai harga 

dari tenaga kerja tersebut.84 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin 

tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja . Jika 

semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan 

terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya 

tingkat kesempatan kerja.85  

Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga 

tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini akan mendorong 

pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan 

input-input lain yang harganya relatif lebih murah guna mempertahankan 

keuntungan yang maksimum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Machmud bahwa ketegasan keputusan produsen mengenai input dan employment 

tergantung pada hubungan antara ongkosnya (upah) dan harga yang dibayar oleh 

pembeli outputnya.86 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

                                                             
84 Irawan, Suparmoko. Ekonomika Pembangunan.(Yogyakarta: BPFE, 2002), 121. 
85 Nazarudin. (2017) Pengaruh Upah Minimum, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
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Wasilaputri (2016). Dalam penelitiannya, upah minimum berpengaruh negatif dan  

signifikan terhadap penyerapan kerja. 

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Dengan 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Secara teoritis dalam negara yang sedang berkembang jika pertumbuhan 

ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja akan meningkat. Hal ini karena 

pengusaha akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja ketika ada 

pertambahan permintaan terhadap barang yang di produksinya. Dengan demikian 

maka faktor yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan 

ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dari 

masyarakat dimana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan 

tingkat upah.87 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari 

(2016) dalam penelitiannya, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

 

D. Kerangka Proses Berfikir 

Kerangka proses berfikir merupakan urain konsep pemikiran peneliti dalam 

pemecahan masalah, sehingga kerangka proses berfikir sangat menentukan 

kejelasan proses penelitian secara keseluruhan. Berikut ini disusun kerangka proses 

berpikir dalam penelitian ini secara skematis untuk mempermudah arah penelitian. 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang 

menyebabkan pendapatan nasional riil semakin bertambah. Pertumbuhan ekonomi 

                                                             
87 Sri Herianingrum. Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 233 
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selalu mencerminkan peningkatan output, hal ini ditandai dengan  meningkatnya 

permintaan terhadap barang dan jasa sehingga penawaran/output akan meningkat, 

untuk memenuhi peningkatan permintaan tersebut maka perusahaan akan 

membutuhkan tenaga kerja yang lebih unutk mencapai output yang diminta 

tersebut.88 Sebagaimana teori yang dikutip dari buku Dinamika Pasar Tenaga Kerja 

Indonesia karya Malik, Penyerapan tenaga kerja merupakan permintaan turunan 

(derived demand)  dari perubahan permintaan konsumen terhadap output 

perusahaan. Pertambahan kemampuan pengusaha menyerap tenaga kerja 

tergantung dari pertambahan permintaan terhadap barang yang diproduksinya.89 Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azaini (2014) dalam 

penelitiannya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja.  

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

dan tunjangan yang ditetapkan oleh gubernur dan dibayarkan oleh pengusaha 

kepada karyawan yang bekerja di sektor formal. Tujuan dari seorang pekerja mau 

dipekerjakan adalah tingkat upah yang diberikan. Dengan demikian upah 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kesempatan 

kerja. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh  Malik yang menyatakan bahwa 

jumlah tenaga kerja yang diserap pada berbagai tingkatan sangat responsive 

terhadap perubahan tingkat upah.90 Hal ini sejalan dengan penelitian yag dilakukan 

oleh Nazarudin (2017). Dalam penelitiannya, upah minimum berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

                                                             
88 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2011),29 
89 Nazarudin Malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia. (Malang: UMM Press, 2013), 25 
90 Ibid, 25 
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Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir sebagai berikut:  

 

     

 

 

     

 

 

      

 

Gambar 2.1  Kerangka Proses Berfikir 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

kebenarannya harus diuji sesuai fakta-fakta empiris dari pengumpulan data.91 Pada 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Pertumbuhan 

Ekonomi dan Upah Minimum Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kabupaten Malang.” 

                                                             
91Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2014) 
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