
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau

Sumatera Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Sebelah

utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan sebelah

selatan berbatasan dengan Selat Sunda sebelah timur Laut Jawa dan

sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Provinsi

Lampung memiliki Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan

(Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung.

Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung (Kabupaten

Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti

Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, kota Menggala juga dapat

dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulung

Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.1

2. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 3/1964 yang kemudian

menjadi undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi

1 Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Lampung, diakses pada 25 Agustus 2016,
pukul 10.05 WIB
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Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi

Sumetera Selatan.2

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut

secara administrative masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera

Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang

telah menunjukan potensi yang sangat besar serta corak warna

kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanahan adat budaya

di Nusantara yang tercinta ini. oleh karena itu, pada zaman VOC

daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

3. Geografi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dengan Bandar

Udara utama adalah “ Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”,

28 Km  dari Ibukota malalui jalan Negara menuju Kotabumi, dan

Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra

Ksetra. Secara geografi Provinsi Lampung terletak pada kedudukan

antara 105o 45ʹ-103o 48ʹ BT dan 3o 45ʹ - 6o 45ʹ LS. Daerah ini

disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur

dengan Laut Jawa.

Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan daerah

pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Terdapat tiga buah

gunung yang tingginya lebih dari 2.000m di atas permukaan laut, yaitu

Gunung Pesagi di Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239

2 Ibid.
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m, Gunung Tanggamus dengan tinggi 2.102m terletak di Kabupaten

Tanggamus dan Gunung Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115 m terletak

di Kabupaten Lampung Utara.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit

topografi, yaitu (1) daerah topografis berbukit sampai bergunung; (2)

daerah topografis berombak sampai bergelombang; (3) daerah dataran

alluvial; (3) daerah dataran rawa pasang surut; (4) daerah river basin.

Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit barisan

yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah

timurnya. Punggung pegunungan dari zaman kapur (creteccus) ini

mengalami dekormas pada zaman Tertier terjadinya gejala-gejala

patahan gaya vertikal sehingga terjadi fenomena geologi seperti

patahan semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk

Semangka, gunung-gunung api yang berbentuk oval.

Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah

habis dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk

para transmigran yang terus-menerus mamasuki daerah ini. kayu-kayu

hasil hutan di exspor ke luar negeri.

Dari literatur dan Peta Geologi Lampung dapat diketahui

adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

1. Minyak Bumi

2. Uranium

3. Batubara Muda (brown coal)
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4. Mineral Besi

5. Emas dan Perak

6. Marmer

7. Sumber air panas dan Gas Bumi.

Lampung terletak di bawah 83 katulistiwa 5o lintang selatan

beriklim tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari

Samudra Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya.

Beberapa kota di daerah Provinsi Lampung yang tingginya 50m

lebih dari permukaan laut adalah Tanjung Karang (96 m), Kedaton

(100 m), Metro (53 m), Gisting (480 m), Negeri Sakti (100 m),

Peringsewu (50 m), Pekalongan (50 m), Batanghari (65 m), Punggur

(50 m), Padang Ratu (56 m), Wonosobo (50 m), Kedondong (80 m),

Sidomulyo (75 m), Kasui (200 m), Sri Menanti (320 m), dan Kota

Liwa (850 m).3

4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung

Masyarakat pesisisr lampung kebanyakan nelayan, dan

bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun

dan lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Provinsi

Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar

seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi,

jagung, tebu, dan masih banyak lagi. Dan di beberapa daerah pesisir,

komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan

3 Ibid.
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untuk tingkat nasional dan internasional. Selain dari hasil bumi,

Provinsi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung

merupakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke pulau Sumatera.

Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri

seperti di daerah Pesisir Panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang,

Bandar Jaya, dan lain-lainnya. Dari semua potensi-potensi yang

dimiliki tersebut dapat mempengaruhi perekonomian salah satunya

adalah dengan cara meningkatkan iklim untuk dilakukannya investasi

tidak hanya pada hasil bumi tetapi juga dari sektor-sektor industri yang

ada.4

B. Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data

yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu

Purposive Sampling. Dari hasil olah data yang dilakukan dapat

dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi

berganda. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari

berbagai laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik,

total data yang diperoleh terdiri dari tingkat investasi yaitu jumlah

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, balanja

pemerintah dari jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung,

dan PDRB Provinsi Lampung.

4 Ibid.
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Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui

bagaimana pengaruh variabel tingkat investasi dan belanja pemerintah

terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari laporan tahunan

selama sepuluh tahun (2004-2013) yang ada di Badan Pusat Statistik

Provinsi Lampung.

a. Tingkat Investasi

Adapun data mengenai tingkat investasi yang dibagi menjadi

dua yaitu investasi penanaman modal asing dan investasi

penanaman modal dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Periode 2004-2013

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, BPS
Provinsi Lampung 2004-2013 (diolah)

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui

tentang realisasi investasi di Provinsi Lampung. Dari data PMA terlihat

nilainya berfluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai tahun

Tahun Investasi
PMA (U$$) Jumlah

Proyek
PMDN

(Juta Rp)
Jumlah
Proyek

2004 280.133,50 8 618.000,0 3
2005 63.497.091 14 1.440.093,0 8
2006 178.282 18 3.763.050 13
2007 248.283.636 14 951.356,4 7
2008 1.273.120.356 66 8.799.730 140
2009 41.677.140 12 1.948.356,2 8
2010 143.146.659 10 857.553,9 3
2011 731.801.928 49 6.911.242,66 71
2012 112.523,88 38 302.477,8 12
2013 46.702,90 123 161.157,18 97
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2013. PMA yang baling banyak terealisasi terjadi pada tahun 2008

dengan nilai sebesar 1.273.120.356 U$$ dengan jumlah proyek

sebanyak 66 proyek, dan nilai investasi terkecil terjadi pada tahun 2013

sebesar 46.702,90 namun ternyata jumlah proyek maningkat tinggi

mencapai 123 proyek ditahun 2013. Dari keterangan diatas menunjukan

bahwa nilai PMA yang berfluktuatif diakibatkan karena investasi ini

mengikuti nilai kurs dolar setiap tahunnya. Apabila kurs dolar sedang

turun maka nilai rupiahpun akan naik dan sebaliknya. Oleh karena itu

nilai PMA yang terlihat pada tabel diatas memang selalu mengalami

kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dan pada investasi PMDN

juga mengalami peningkatan berfluktuatif, terlihat dari tabel diatas

bahwa jumlah proyek yang paling banyak terealisasi terjadi pada tahun

2008 sebanyak 140 proyek, walaupun dengan nilai investasi yang

rendah sebesar Rp. 8.799.730, nilai investasi yang paling banyak

terealisasi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 6.911.242,66 dengan

jumlah proyek meningkat sebanyak 71, kemudian nilai investasi

kembali mengalami penurunan sebesar Rp.161.157,18 di tahun 2013

namun demikian jumlah proyek yang terealisasi meningkat sebanyak 97

proyek.
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b. Belanja Pemerintah

Adapun data mengenai realisasi jumlah belanja pemerintah

selama tahun 2004-2013 menurut jenis pengeluaran di Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Pemerintah menurut Pengeluaran

Periode 2004-2013

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi
Lampung 2004- 2013 (diolah)

Berdasarkan keterangan tabel 4.2 di atas dapat diketahui

tentang realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2004

sampai 2013 yaitu sebesar Rp. 751.108.751 di tahun 2004 hingga

mencapai Rp. 3.884.534.953 pada tahun 2013. Peningkatan ini

terjadi secara berfluktuatif setiap tahunnya.

Tahun Belanja Pemerintah

2004 751.108.751

2005 865.266.187

2006 1.294.948.833

2007 1.532.401.692

2008 1.711.015.564

2009 1.847.107.847

2010 2.004.899.187

2011 2.566.078.806

2012 4.354.050.898

2013 3.884.534.953
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c. PDRB

Adapun data PDRB Provinsi Lampung dengan menggunakan

indikator PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
PDRB

Periode 2004-2013

Tahun PDRB

2004 5.098.640

2005 5.748.420

2006 6.811.120

2007 8.357.190

2008 10.078.380

2009 11.816.310

2010 14.193.420

2011 16.630.890

2012 18.459.960

2013 20.725.000

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2004-2013 (diolah)

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bagaimana pertumbuhan

PDRB di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2004 sebesar

5.098.640 menjadi 20.725.000 pada tahun 2013.
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan

normalitas, pengujian ini digunakan adalah uji one sample

kolmogrov-smirnov. Data yang dinyatakan berdistribusinormal jika

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi

normalitas dengan kolmogrov-smirnov terhadap nilai residual dari

persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah 2016

Hasil uji normalitas pada tabel 4.4 di atas dengan menggunakan

metode one sampel kolmogorov-smirnov menunjukan bahwa nilai

residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah

jumlah (N) sebesar 10 adalah 0.999. Berarti data dari penelitian ini

berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari

Unstandardized Residual

N 10

Normal Parameter Mean .0000000

Std. Deviation .11396831

Most Extreme Differences Absolute .117

Positive .099

Negative -.117

Test Statistic .371

Asymp. Sig. (2-tailed) .999
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signifikansi 0,05 atau 0,999 > 0.05. sehingga model regresi dapat

digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Multikolinieritas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus

terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini ditunjukan dengan

kolerasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji

multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation

Factor) harus berada dibawah 10, hal ini akan dijelaskan sebagai

berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

Beta Tolerance VIF

3.516
.018 .114 1.299 .971 1.030
.076 .947 10.767 .971 1.030

Sumber: Data diolah 2016

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 menunjukan bahwa

data yang tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing

variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan

nilai tolerance. Hasil perhitungan tolerance menunjukan tidak ada

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10

yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang

nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation
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Factors (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu

variabel independen yang memiliki nilai VIF dari 10.

c. Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini

maka digunakan uji Durbin Watson (DW).

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .973a .947 .932 .12923 1.676

Sumber: Data diolah 2016

Pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui nilai durbin Watson (d)

sebesar 1.676 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang

menggunakan nilai signifikansi 5%. Jumlah sampel (n) 10 dan

jumlah variabel independen (k) adalah 2. Maka dari tabel didapat

nilai du = 1,641 dan 4-du =4-1,641= 2,395. Oleh karena nilai

du<4<4-du atau 1,641<1,676<2,395 maka dapat disimpulkan tidak

ada autokolerasi baik positif maupun negatif.

d. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual
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satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot,

regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data

menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, titik-titik data

yang mengumpul hanya pada di atas atau di bawah saja, penyebaran

titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar

kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik

data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 3.1

sebagai berikut:

Gambar 3.1
Heteroskedastisitas
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Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik

data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik

data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran

titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (uji t)

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen yang terdiri dari tingkat investasi dan belanja pemerintah

terhadap PDRB di Provinsi Lampung.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Uji T

H

a

s

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4.7 di atas

menunjukan bahwa variabel tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap

PDRB di Provinsi Lampung. Variabel tingkat investasi, dengan t hitung

sebesar 1,299 dan t tabel sebesar 2,364, t hitung < t tabel (1,299 < 2,364)

atau nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05 (0,235 > 0,05). Sedangkan

belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung.

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1(Constant) 3.863 1.098 3.516 .010

Investasi .023 .018 .114 1.299 .235

Belanja Pemerintah .823 .076 .947 10.767 .000

Sumber: Data diolah 2016
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Variabel belanja pemerintah, dengan t hitung sebesar 10,767 > 2,364 atau

nilai signifikansi lebih kecil dari alfa (0,000 < 0,05).

b. Uji Sinifikansi Simultan (uji F)

Uji F ini bertujuan  untuk menguji pengaruh variabel

independen yang terdiri dari tingkt investasi dan belanja pemerintah

terhadap PDRB di Provinsi Lampung secara bersama-sama. Untuk

mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability

sebesar 5% (= 0,05).

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Uji F

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 2.105 2 1.053 63.030 .000a

Residual .117 7 .017

Total 2.222 9

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui hasil uji signifikansi simultas

(uji F) di atas menunjukkan nilai sig. 0,000 < 0,05, dan nilai F hitung

63,030 > F tabel 5,32. Hal ini menunjukan bahwa:

a) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.

b) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima.

Hipotesis berbunyi:

H0 : tidak ada pengaruh secara simultan tingkat investasi

terhadap PDRB
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H1 : tingkat investasi dan belanja pemerintah secara simultan

berpengaruh terhadap  PDRB

Sehingga dapat ditunjukan bahwa variabel tingkat investasi dan

belanja pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap PDRB

karena probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk melihat sejauh

mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel

dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti

variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R square) yang lebih kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen adalah terbatas.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Adj Square

Model R R Square Adjusted R Square
1 .973a .947 .932
Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel 4.9 dapat di analisis pengaruh variabel bebas tingkat

investasi dan belanja pemerintah terhadap PDRB, hal ini ditunjukan

oleh koefisien determinasi R square sama dengan 0,947, yang artinya

adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas

dalam hal ini menjelaskan variabel PDRB adalah sebesar 94,7%
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sedangkan sisanya 5,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

dimaksud dalam penelitian ini.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi linier berganda. Regresi berganda berguna

untuk meramalkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih

terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau

tidaknya hubungan fugsional antara dua buah variabel bebas (X) atau

lebih dengan sebuah variabel terkait (Y). Analisis regresi berganda

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat

investasi dan belanja pemerintah terhadap PDRB di Provinsi

Lampung periode 2004-2013.

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi

3

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3.863 1.098 3.516 .010

Investasi .023 .018 .114 1.299 .235

Belanaja Pemerintah .823 .076 .947 10.767 .000

Sumber: Data diolah 2016
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Y = 3,863-0,023 X1 + 8,23 X2 + e

Dimana :  a = Konstanta

X1 = Tingkat Investasi

X2 = Belanja Pemerintah

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat

diartikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 3,863 menunjukan

bahwa jika variabel independen lannya bernilai nol, maka variabel

PDRB mengalami penurunan sebesar 3,863 satuan.

b. Koefisien regresi variabel tingkat investasi sebesar 0,023

menunjukan bahwa jika variabel tingkat investasi meningkat satu

satuan maka variabel PDRB mangalami penurunan sebesar 0,023

satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

c. Koefisien regresi variabel belanja pemerintah sebesar 0,823

menunjukan bahwa jika variabel belanja pemerintah meningkat satu

satuan maka variabel PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,823

satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

C. Pembahasan

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah

dikemukakan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh

melalui analisa secara kuantitatif, menunjukan bahwa dari ketiga variabel
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yang diteliti yaitu dua variabel independen (tingkat investasi dan belanja

pemerintah) dan satu variabel dependen (PDRB) berpengaruh secara

simultan hal ini ditunjukan dengan uji F yang memiliki nilai signifikansi

lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

1. Pengaruh Tingkat Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap

PDRB

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk

variabel X1 (Tingkat Investasi) sebesar 0,235 > 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1

ditolak sehingga variabel tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap

PDRB. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel tingkat

investasi tidak berpengaruh positif terhadap PDRB, hal ini berarti

semakin tinggi atau rendahnya tingkat investasi tidak mempengaruhi

tinggi rendahnya PDRB.

Berdasarkan analisis diatas tidak terdapat kesesuaian teori yang

ada yaitu investasi mempunyai peranan kunci dalam proses

pembangunan, karena syarat umum pembangunan ekonomi suatu

Negara adalah pertama akumulasi modal.5 Pentingnya pembentukan

investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi karena investasi dapat memberikan pengaruh

positif bagi perkembangan suatu daerah dan perekonomian daerah

tersebut, apabila semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin tinggi

5 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2000,
hlm. 92.
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pertumbuhan ekonomi. Misalnya investasi dalam peralatan modal atau

pembentukan modal tidak hanya meningkatkan produksi atau

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja

bagi masyarakat. Tetapi penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi

investasi terhadap PDRB menunjukan semakin tinggi atau rendahnya

tingkat investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini

diduga disebabkan oleh kebijakan daerah yang belum memberikan

iklim usaha yang kondusif bagi investor baik asing maupun dalam

negeri untuk melakukan penanaman modalnya. Kurangnya dukungan

pemerintah dalam mengelola potensi yang ada dan sumber daya yang

tersedia, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan modal

yang dimilikinya untuk kegiatan yang produktif dengan memperluas

kegiatan investasi.

Sedangkan pada belanja pemerintah, dari hasil penelitian

diperoleh secara parsial selama tahun 2004-2013 didapat nilai

signifikansi untuk variabel X2 (belanja pemerintah) sebesar 0,000  ini

menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 <

0,05 sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0

ditolak dan H1 diterima sehingga variabel belanja pemerintah

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya belanja

pemerintah memiliki kontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB.



95

Ternyata penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya oleh Fitrah Afrizal 2013, bahwa belanja

pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu

Negara, karena akan menentukan kemana kondisi ekonomi suatu

Negara akan dibawa, dalam jangka panjang ada hubungan positif

belanja pemerintah dengan nilai PDRB dimana setiap kenaikan satu

satuan dari belanja pemerintah akan menyebabkan peningkatan nilai

PDRB.6

Komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang

dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan

ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan

dipespon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai

dengan kebutuhan, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan

membentuk nilai absolute PDRB.

Belanja pemerintah di Provinsi Lampung secara keseluruhan di

dapat dari belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami

peningkatan setiap tahunnya terlihat dalam lima tahun terahir belanja

pemerintah selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009

sampai 2013 yaitu sebesar Rp. 1.847.107.847 meningkat sebanyak

Rp.3.884.534.953 pada tahun 2013 peningkatan ini terjadi secara

berfluktuatif setiap tahunnya.

6 Fitrah Afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga
Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011, Makassar , 2013.
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Hanya saja pemerintah harus lebih baik lagi dalam

mengalokasikan anggaran daerah pada APBD ke belanja yang lebih

untuk meningkatkan perekonomian seperti pengelolaan aset terkait

dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas

sumber pendanaan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya

belanja pemerintah merupakan prasayarat utama dalam memberikan

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja pemerintah pada

alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

maupun untuk fasilitas publik seperti pembangunan, infrastruktur,

pendidikan dan lain-lain. Semakin besar belanja pemerintah terhadap

pengeluaran yang dapat menggerakkan perekonomian, maka semakin

besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan,

begitu juga sebaliknya. Dengan anggapan bahwa besarnya peranan

tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif di dalam

menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara

positif terhadap besar kecilnya nilai dari PDRB di Provinsi Lampung.

2. Investasi dan Belanja Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam investasi merupakan kegiatan

ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi semata,

dalam hal ini Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat.

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang

menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak
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pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada

keuntungan yang dihasilkan dari investasinya.7

Pada dasarnya investasi adalah bentuk aktif dari sistem ekonomi

syariah dengan menekankan beberapa prinsip yang harus diperhatikan

oleh pelaku investasi yaitu:

a) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya

maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan  untuk hal-

hal yang haram

b) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi

c) Keadilan pendistribusian kemakmuran

d) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sam ridha

e) Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar.

Dalam Islam investasi memiliki beberapa tujuan diantaranya

adalah investasi sebagai bentuk dari ibadah kepada Allah SWT, juga

dapat mengurangi pengangguran dengan banyaknya tenaga kerja yang

terserap akibat dari aktifitas investasi maka akan membuka lapangan

kerja bagi pekerja, tidak hanya itu investasi juga dapat memberikan

pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan,

investasi juga dapat memeberikan jaminan ketenangan, kesejahteraan

dan kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.

Untuk mendorong perekonomian investasi dalam Islam lebih

ditujukan pada sektor riil, yaitu investasi yang benar-benar ditanamkan

7 Adiwarman karim, Ekonomi Makro Islami, PT Raja Grafindo Persada, Jakrta, 2014,
hlm. 297.
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secara langsung pada sektor usaha sehingga investasi pada sektor riil

merupakan aktivitas yang memiliki dampak langsung terhadap

perkembangan pembangunan ekonomi secara langsung sebab,

berpeluang menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan roda

perekonomian dan berpengaruh dalam perkembangan usaha yang

berkaitan dari hulu ke hilir.

Adapun realisasi investasi di Provinsi lampung menurut lapangan

usaha beserta dengan jumlah proyeknya disajikan sebegai berikut:

Tabel 4.11

Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan jumlah Proyek

Data diolah 2016

Realisasi investasi proyek di Provinsi Lampung direalisasikan pada

lapangan usaha sektor riil terlihat pada tahun pengamatan 2008 jumlah

proyek yang terealisasi sebanyak 206 proyek sebagai berikut: 85 ke

industri pengolahan 31 proyek ke perkebunan, 13 perikanan, 11

peternakan, 9 tanaman pangan, 9 pengangkutan dan telekomunikasi, 8

Tahun Investasi

PMA
( Ribu U$$)

Proyek
(unit)

PMDN
(Ribu Rp)

Proyek
(unit)

2004 2.028.735,21 8 618.000,0 3
2005 457.615.915 14 1.440.093,0 8
2006 1.271.771,1 18 3.763.050 13
2007 2.043.106,2 14 951.356,4 7
2008 9.626.738 66 8.799.730 140
2009 3.514.137 12 1.948.356,2 8
2010 1.308719,76 10 857.553,9 3
2011 6.734.539 49 6.911.242,66 71
2012 1.128.095.781 38 302.477,8 12
2013 507.924.861 123 161.157,18 97
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pertambangan, 5 perdagangan, hotel, & restoran, 4 kontruksi dan

bangunan, sisanya 28 proyek terealisasi pada sektor jasa-jasa lainnya. Dan

pada tahun 2013 adalah jumlah realisasi proyek paling banyak terealisasi

yaitu sebanyak 220 proyek sebagai berikut: 73 terealisasi pada industri

makanan, 52 pada industri pengolahan, 25 pada perkebunan, 19 pada

perdagangan, hotel, lestoran, 14 listrik, gas, air bersih, 13 penganggukan &

telekomonikasi, 8 perikanan, 7 peternakan, 4 tanaman pangan, 4

pertambangan dan penggalian terakhir pada kontruksi & bangunan

sebanyak 2 proyek.

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa investasi

baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta

memang dianjurkan agar tidak terjadi penimbunan harta dengan tidak

termanfaatkannya aset-aset yang dimiliki menjadi suatu kegiatan yang

tidak produktif.

Berdasarkan investasi yang terealisasi pada berbagai macam

lapangan usaha yang ada di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk

pengembangan berproduksi dan menambah pendapatan Negara

menjadikan masyarakat lebih produktif, maka Islam menganjurkan

kegiatan investasi tetapi haruslah tetap sesuai dan sejalan dengan syariat.

Sedangkan belanja pemerintah, didalam Islam baik Negara atau

pemerintah sesungguhnya sangat berkewajiban untuk mensejahterakan

rakyatnya. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin bahkan

terlunta-lunta tanpa keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib
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membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah,

baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk santunan.8

Demikian juga apabila rakyatnya memerlukan fasilitas sarana dan

prasarana maka negarapun wajib untuk mengadakannya. Karena itulah

Negara membutuhkan dana atau pembiayaan yang cukup untuk tujuan

kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dana

tersebut adalah bersumber dari penghasilan Negara atau kepemilikan

Negara yang ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam islam keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran

pemerintah merupakan keniscayaan yang mesti menjadi pegangan

pemerintah di Negara manapun. Dengan kata lain pemerintah sangat

membutuhkan baik dari hasil perolehan pajak maupun non pajak termasuk

sumber-sumber dana dari keuntungan perusahaan Negara.

Namun di dalam Islam keseimbangan tersebut sangat sulit untuk

diterapkan sebab kebijakan pengeluaran modern saat ini tidak melihat dari

aspek halal atau haramnya tetapi kebijakan tersebut dilakukan dalam

upaya untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat semata, hal ini

tercermin diantaranya pengeluaran tersebut diarahkan untuk kepentingan

pertahanan dan perdamaian Negara dan pengeluaran yang dapat

menggerakkan perekonomian seperti belanja barang dan jasa, belanja

modal, dan belanja pada bantuan sosial. Dari semua klasifikasi belanja

8 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2011, hlm. 66.
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pemerintah, ketiga belanja ini dalam islam dapat mensejahterakan

masyarakatnya juga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Keberhasilan Negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran

sesuai dengan tujuan yang disyaratkan akan menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses

distribusi pendapatan kepada masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan

belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam diantaranya yaitu:9

a) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

b) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber

dananya tersedia (mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan

sejenisnya).

c) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh

masyarakat berikut pendanaannya (bentuk pembelanjaan seperti ini

biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung atau subsidi

tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang

disubsidi).

Dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan

dengan pengaturan antara pendapatan dan pengeluarannya yang

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Provinsi

Lampung harus dapat mengelola sumber daya yang ada dan sumber

pembiayaan nya melalui anggaran APDB ke pengeluaran yang dapat

9 M.Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan ekonomi
kekinian, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Yogyakarta, 2003, cet ke-1, hlm. 153.
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menggerakkan perekonomian, bantuan sosial yang lebih produktif dan

berorientasi pada pembangunan ekonomi menjadi lebih baik.

Secara struktural belanja pemerintah dalam APBD yang sesuai

dengan ekonomi Islam belum mencerminkan sebagaimana belanja

pemerintah dalam ekonomi Islam, namun secara alokasi anggaran

dalam ekonomi Islam mensyaratkan adanya pembangunan ekonomi

dalam berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat

dilihat dari alokasi belanja pemerintah Provinsi Lampung yang

ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang

seperti belanja dalam bidang sosial, belanja barang dan jasa dan barang

modal. Adapun alokasi belanja modal, barang dan jasa serta belanja

bantuan sosial disajikan dalam persentase sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rasio Rata-Rata Alokasi Belanja Modal, Barang Dan Jasa Serta

Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja
( disajikan dalam Persen)

Tahun Total Belanja Belanja Modal, Belanja
Barang dan Jasa dan

Belanja Bantuan Sosial

%

2009 1.847.107.847 987.869150 46%

2010 2.004.899.187 1.047.863.214 48%

2011 2.566.078.806 1.424.654.707 44%

2012 4.354.050.898 2.284.287.904 47%

2013 3.884.534.953 1.977.627.486 49%

Data diolah 2016

Dari tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi sektor

belanja ini dianggap sebagai belanja yang memiliki orientasi lebih

terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari total belanja pemerintah
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selama lima tahun terahir yaitu tahun 2009 sebesar Rp. 1.847.107.847

ternyata alokasi untuk belanja barang modal,  belanja barang dan jasa

dan belanja bantuan sosial  sebesar Rp. 987.869.150 artinya bahwa

pemerintah mengalokasikan untuk belanja modal, barang dan jasa serta

untuk alokasi sosial sebesar 46%, lalu ditahun 2010 belanja pemerintah

sebesar Rp.2.004.899.187 ternyata alokasi untuk belanja barang modal,

belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial sebesar

Rp.1.047.863.214 artinya bahwa pemerintah mengalokasikan untuk

belanja modal, barang dan jasa serta untuk alokasi sosial sebesar 48%

dari total pembiayaan, kemudian pada tahun 2011 dari total belanja

pemerintah sebesar Rp. 2.566.078.806 ternyata alokasi untuk belanja

barang modal,  belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial

sebesar Rp. 1.424.654.707 artinya bahwa pemerintah mengalokasikan

untuk belanja modal, barang dan jasa serta untuk alokasi sosial sebesar

44,5%, kemudian pada tahun 2012 dari total belanja pemerintah sebesar

Rp. 4.354.050.898 ternyata alokasi untuk belanja barang modal,

belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.

2.284.287.904 artinya bahwa pemerintah mengalokasikan untuk belanja

modal, barang dan jasa serta untuk alokasi sosial sebesar 47,5%.

Kemudian pada tahun 2013 dari total belanja pemerintah sebesar Rp.

3.884.534.953  ternyata alokasi untuk belanja barang modal,  belanja

barang dan jasa dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.977.627.486
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artinya bahwa pemerintah mengalokasikan untuk belanja modal, barang

dan jasa serta untuk alokasi sosial sebesar 49%.

Dari penjelesan di atas dapat dijelaskan pula bahwa kebijakan

pemerintah dalam alokasi belanja yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarkat lebih diorientasikan ini dapat dilihat dari peningkatan belanja

modal, barang dan jasa dan belanja bantuan sosial yang secara

persentase menunjukan trend yang positif, yang ini secara tidak

langsung juga sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi

Islam itu sendiri. Selain itu dalam suatu perekonomian peran

pemerintah sangat diperlukan dengan pengaturan antara pendapatan dan

pengeluarannya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, maka

pemerintah Provinsi Lampung harus dapat lebih mengelola sumber

daya yang ada dan sumber pembiayaan nya melalui anggaran APDB ke

pengeluaran dan bantuan sosial yang lebih produktif dan berorientasi

pada pembangunan ekonomi menjadi lebih baik.


