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ABSTRAK 

 

PENGARUH AGLOMERASI, ANGKATAN KERJA, DAN 

HUMAN CAPITAL INVESTMENTS TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU DARI  

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 (Studi Pada Provinsi Lampung Pada Periode 2014-2020) 

 

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan 

kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan 

pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase 

kenaikan/penurunanPDRB tersebut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Lampung tahun 2014-2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi lain 

di Pulau Sumatera. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian 

adalah sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang belum 

diketahui pengelompokannya (aglomerasi) dan jumlah angkatan kerja 

di Provinsi Lampung yang berjumlah besar namun belum di ikiti oleh 

total PDRB sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Lampung serta human capital investments (investasi modal manusia) 

sebagai bekal untuk kualitas tenaga kerja yang lebih unggul yang akan 

berimbas pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh aglomerasi, 

angkatan kerja dan human capital investment terhadap pertumbnuhan 

14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2014-2020 ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam? Peneloitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan 

(library research). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder 

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014-2020. 

Untuk menganalisis data menggunakan analisis regresi fixed effect 

model  dengan variabel independen aglomerasi X1), angkatan kerja 

(X2)m human capital investment (X3) dan variabel dependen ialah 

pertumbuhan ekonomi (Y). 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :pertama, aglomerasi 

memeliki pengaruh yang dignifikan terhadap pertumbyuhan ekonomi 

sebesar thitung  2,414321 artinya thitung  2,414321 > ttabel 1,986 sehingga 
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setiap kenaikan 1% aglomerasi maka pertumbuhan ekonomi akan 

mengalami kenaikan sebesar 50,7870 persen. Kedua, angkatan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikamn terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar thitung  2,850994 > ttabel 1,986 sehinga setiap kenaikan 1% 

angkatan kerja maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan 

sebesar 2,319782. Ketiga, human capital investment memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 

thitung 2,135438 > ttabel 1,986 sehingga setiap kenaikan 1% human 

capital investment maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

kenaikan sebesar 2,339830. Keempat, aglomerasi, angkatan kerja dan 

human capital investment secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar Fhitung 9,918678 > 

Ftabel 2,701. Untuk kontribusi variabel aglomerasi, angkatan kerja 

dan human capital investment dalam menjelaskan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 24,04%. Sedangkan 

sisanya sebesar 75,96% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini. Kelima, ekonomi islam memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi 

dengan tujuan yaitu membangun ekonomi yang kuat dan mandiri, 

untuk kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi). 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Angkatan 

Kerja dan Human Capital Investment 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF AGLOMERATION, WORK FORCE, AND 

HUMAN CAPITAL INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH 

FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 

(Study in Lampung Province in the 2014-2020 period) 

 

GRDP is a macroeconomic indicator that describes the economic 

performance of a region in a certain period of time, and economic 

growth is reflected in the percentage increase/decrease in the GRDP. 

The economic growth of Lampung Province in 2014-2020 experienced 

low economic growth when compared to the economic growth of other 

provinces on the island of Sumatra. The second largest contribution 

after the agricultural sector is the processing industry sector to GRDP 

whose grouping (agglomeration) is not yet known and the number of 

workforce in Lampung Province is large but has not been followed by 

total GRDP as a reflection of Lampung Province's economic growth 

and human capital investments. ) as a provision for a superior quality 

workforce which will have an impact on the economic growth of 

Lampung Province. 

 

The problem of this research is how the influence of agglomeration, 

labor force and human capital investment on the growth of 14 

districts/cities in Lampung Province for the 2014-2020 period in 

terms of the perspective of Islamic economics? This research uses 

quantitative methods. This research is included in library research. 

The data source used is secondary data published by the Central 

Statistics Agency in 2014-2020. To analyze the data using fixed effect 

regression analysis model with agglomeration independent variables 

X1), labor force (X2)m human capital investment (X3) and the 

dependent variable is economic growth (Y). 

 

The results of the study can be concluded that: first, agglomeration 

has a significant effect on economic growth of tcount 2.414321 

meaning tcount 2.414321 > ttable 1.986 so that every 1% increase in 

agglomeration, economic growth will increase by 50.7870 percent. 
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Second, the labor force has a significant influence on economic 

growth of tcount 2.850994 > ttable 1.986, so that for every 1% 

increase in the labor force, economic growth will increase by 

2.319782. Third, human capital investment has a significant influence 

on economic growth of tcount 2.135438 > ttable 1.986, so that for 

every 1% increase in human capital investment, economic growth will 

increase by 2.339830. Fourth, agglomeration, labor force and human 

capital investment simultaneously have a significant effect on 

economic growth of Fcount 9.918678 > Ftable 2.701. The 

contribution of agglomeration variables, labor force and human 

capital investment in explaining their effect on economic growth is 

24.04%. While the remaining 75.96% is explained by other factors not 

in this study. Fifth, Islamic economics views that economic growth is 

part of economic development with the aim of building a strong and 

independent economy, for material (worldly) welfare and inner 

satisfaction (ukhrawi). 

 

 

Keywords: Economic Growth, Agglomeration, Labor Force and 

Human Capital Investment 
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MOTTO 

 

                        

                             

         

Artimya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan” (Q.S. Al-Qasas :77) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “PENGARUH AGLOMERASI 

INDUSTRI, ANGKATAN KERJA DAN HUMAN CAPITAL 

INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI 

PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014-2020” untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka perlu terlebih dahulu diuraikan pengertian dari 

istilah-istilah yang ada didalamnya sebagai berikut: 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau 

pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel yang 

lain.
1
 

2. Aglomerasi jika ditinjau dari aspek lokasi pembangunan 

ekonomi adalah pemusatan industri-industri di suatu 

wilayah, dan akan mempengaruhi daerah-daerah yang 

lambat perkembangannya.
2
 

3. Industri menurut undang-undang perindustrian no. 5 

tahun 1984 adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan industri.
3
 

4. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke 

atas yang kegiatan utama bekerja, dan atau sementara 

                                                             
1Sugiono, Penelitian Administratif, (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7 
2Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke V, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2010), h. 444.  
3Lisnawati Iryandini, “Analisis Faktor Produksi Industri Kecil Kerupuk 

Kabupaten Kendal” (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 

2010), h. 13.  
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tidak bekerja (pada saat referensi waktu survey), dan atau 

sedang menganggur (tidak punya pekerjaan).
4
 

5. Human Capital Investment adalah pengaruh pendidikan 

formal terhadap pertumbuhan ekonomi, maksudnya 

adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh 

seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja 

orang tersebut.
5
 

6. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber 

daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.
7
 

8. PROVINSI LAMPUNG adalah sebuah provinsi paling 

selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, ibukotanya terletak 

di Bandar lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota dan 15 

kabupaten.
8
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat di perjelas 

bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi industri, 

Angkatan Kerja dan Human Capital Investment terhadap 

pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Periode 2014-

2020 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 

                                                             
4BPS, Keadaan Angkatan Kerja Lampung 2012, (Lampung, 2012), h, 9.  
5
 Eko Pambudi, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”, Program Sarjana 

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013. 
6Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantara Edisi III, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 9.  
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta ata kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomu Islam 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 19.   

8
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/lampung. Diakses Pada Hari Minggu, 3 

Oktober 2021 Pukul 11:07 WIB 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/lampung
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B. Latar Belakang 

Perekonomian suatu daerah dikatakan berhasil apabila 

masyarakatnya bisa menikmati hidup yang sejahtera sebagai 

dampak positif dari kegiatan ekonominya. Dalam mencapai 

tujuan tersebut maka pembangunan ekonomi suatu daerah 

harus diperhatikan perkembangannya. Terjadinya kemajuan 

dalam pembangunan ekonomi salah satunya terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut. 

Menurut Prof. Simon Kuznets
9
 Pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara 

untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 

kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologis yang diperlukan. Sedangkan menurut Boediono, 

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase kenaikan output 

haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah 

penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang 

bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.
10

 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan produksi barang 

atau jasa yang meningkat secara fisik yang berlaku pada suatu 

wilayah. Peningkatan itu sendiri dapat dilihat dari 

pertambahan barang produksi, bertambahnya produksi barang 

modal, bertambahnya jumlah sekolah, berkembangnya 

infrastruktur, serta bertambahnya sektor jasa. Bagi setiap 

wilayah, pertumbuhan ekonomi ini sangat penting. Oleh 

karena itu, setiap wilayah akan terus berusaha untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi agar bisa membawa 

wilayahnya pada kehidupan yang lebih baik lagi. Pemerintah 

akan mengukur keberhasilan ekonomi wilayahnya dengan 

berbagai macam metode ataupun indikator yang relevan 

terhadap perubahan perekonomian dalam sebuah wilayah. Hal 

                                                             
9 Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Keenambelas, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h, 57. 
10

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 46. 
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ini juga berfungsi untuk mengetahui kinerja pemerintahan 

serta semua pihak yang berkepentingan. 

Ada beberapa indikator dalam menilai perkembangan 

ekonomi dalam suatu wilayah, yaitu: 1) Pendapatan nasional 

riil; 2) pendapatan riil perkapita; 3) kesejahteraan penduduk; 

dan 4) tenaga kerja dan pengangguran. Dalam penelitian ini, 

indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan angka-

angka regional, seperti Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Ada dua alasan mengapa angka PDRB merupakan 

data dasar yang diperlukan guna menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Pertama, karena angka statistik 

tersebut diperoleh dengan jalan menjumlahkan nilai tambah 

bruto yang dihasilkan oleh aktivitas produksi didalam 

perekonomian. Kedua, angka PDRB dihitung atas dasar 

konsep aliran (flow concept) yang artinya angka PDRB hanya 

mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode-

periode sebelumnya. Apabila tujuan perhitungan pertumbuhan 

ekonomi adalah untuk mengetahui ada tidakan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi 

seharusnya dihitung dengan data PDRB perkapita atas dasar 

konstan.
11

 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di 

Provinsi  Lampung Tahun 2014-2020 (Dalam Satuan 

Persen) 

Kabupaten/Ko

ta 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rata-

rata 

Lampung Barat 6,57 6,67 

-

34,7

2 

6,87 5,59 5,29 5,41 

-

0,52 

Tanggamus  5,54 5,87 9,19 6,76 5,59 5,50 5,57 6,29 

                                                             
11 Hera Susanti, Moh. Iksan, Widyanti, Indikator-Indikator Makro Ekonomi 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), h.21-22.  
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Lampung 

Selatan  
5,76 5,81 5,96 6,41 5,81 5,37 5,48 

5,80 

Lampung 

Timur 
5,39 5,57 4,24 8,96 2,87 4,60 4,71 

5,19 

Lampung 

Tengah  
5,87 6,02 5,95 6,46 5,68 5,38 5,42 

5,82 

Lampung Utara 5,25 5,38 5,64 6,46 5,79 5,43 5,47 5,63 

Way Kanan 5,23 5,31 5,55 5,28 5,65 5,27 5,29 5,37 

Tulang Bawang 5,19 5,24 5,29 6,75 5,52 5,02 5,08 5,44 

Pesawaran  5,38 5,52 5,87 6,20 5,59 5,11 5,14 5,54 

Pringsewu  6,17 6,20 6,44 6,43 5,74 5,22 5,25 5,92 

Mesuji  4,72 4,93 5,57 6,18 5,69 5,23 5,31 5,38 

Tulang Bawang 

Barat 
4,97 5,03 5,75 6,37 5,48 5,35 5,35 

5,47 

Bandar 

Lampung 
6,17 6,29 6,65 6,90 6,91 6,32 6,32 

6,51 

Metro  6,01 6,04 6,69 6,89 6,13 5,85 5,85 6,21 

Provinsi 

Lampung 

78,2

2 

79,8

8 

44,0

7 

92,9

2 

78,0

4 

74,9

4 

75,6

5 

74,0

5 

   Sumber : BPS Lampung, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 

2014-2020 

Tabel 1.1 menunjukkan beberapa kabupaten/kota di 

provinsi lampung yang memiliki pertumbuhan ekonomi dalam 

kurun waktu 2014 hingga 2020, dan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi adalah kota bandar lampung sebesar 6,51% kemudian 

di ikuti oleh kabupaten tanggamus dan kota metro dengan 

masing-masing sebesar 6,29% dan 6,21%. Bandar lampung 

yang dianggap sebagai pusat kota dari provinsi lampung 

memiliki peran penting dalam mendorong  perekonomian 

khususnya bagi provinsi lampung, selama tujuh tahun terakhir 

pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung mengalami 

peningkatan kecuali di tahun 2016 dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 44,07%, pertumbuhan ekonomi Provinsi 
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Lampung selama tujuh tahun terakhir mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu 

periode ke periode lainnya kemampuan suatu daerah untuk 

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan 

yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi 

yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

kualitas. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat 

perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan 

menambah keterampilan mereka.
12

 Upaya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan upaya 

peningkatan pendapatan atau PDRB perkapita penduduk. Kedua 

strategi pembangunan ekonomi ini perlu dilakukan secara 

bersama agar pembangunan ekonomi yang dilaksanakan 

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud bila aktivitas 

produksi dan investasi meningkat, bersamaan dengan itu 

pendapatan penduduk dapat ditingkatkan melalui 

keterlibatannya di dalam dua proses tersebut. 

Tabel 1.2 

PDRB Perkapita Provinsi Lampung atas dasar harga konstan 

2010 tahun 2014-2020 (dalam ribu rupiah) 

Tahun  PDRB 

2014 23.647 

2015 24.582 

2016 25.569 

2017 26.615 

2018 27.736 

2019* 28.929 

                                                             
12

Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi III (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2013), h. 9-10. 
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2020** 28.201 

Rata-rata 26.468 

*)   : angka sementara/provisional figures 

**) : angka sangat sementara/very provisional 

figures 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2014 

hingga tahun 2020 Provinsi lampung memiliki rata-rata PDRB 

perkapita sebesar Rp 26.468.000,00. PDRB perkapita Provinsi 

Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali di tahun 

2020 sempat mengalami penuruan sebesar 728,00 jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

 

Tabel 1.3 

Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2014-

2020 (dalam persen) 

Kategori  Lapangan 

Usaha 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Pertanian, 

kehutanan 

dan perikanan 

32,69 31,92 31,76 30,57 29,90 28,80 29,90 

B Pertambangan 

dan 

penggalian 

6,29 5,68 5,49 5,65 5,74 5,55 5,06 

C Industri 

pengolahan 

18,03 19,05 18,70 19,02 19,50 20,00 19,41 

D Pengadaan 

listrik dan gas 

0,07 0,08 0,11 0,16 0,16 0,16 0,16 

E Pengadaan 

air, 

pengelolaan 

sampah,  

0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 

F Kontruksi  8,91 8,50 8,80 9,34 9,48 9,53 9,35 

G Perdagangan 11,02 10,86 11,02 11,04 11,16 11,60 11,14 



 8 

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2020 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sektor yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Lampung dari 

tahun 2014 sampai tahun 2020 yaitu sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan rata-rata sebesar 30,79% kemudian 

sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata 

sebesar 19,10%. Dan sektor perdagangan besar dan eceran 

memberikan kontribusi rata-rata setiap tahunnya sebesar 

besar dan 

eceran; 

H Transportasi 

dan 

pergudangan  

4,65 5,15 5,25 5,28 5,18 5,24 5,01 

I Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

1,45 1,51 1,53 1,53 1,58 1,63 1,56 

J Informasi dan 

Komunikasi 

3,46 3,55 3,75 3,92 3,93 3,99 4,31 

K Jasa 

Keuangan dan 

Asuransi 

2,24 2,20 2,23 2,21 2,15 2,09 2,18 

L Real Estate 2,83 2,87 2,90 2,91 2,84 2,96 2,99 

M,N Jasa 

perusahaan 

0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 

O Administrasi 

pemerintah 

3,54 3,70 3,53 3,51 3,45 3,39 3,62 

P Jasa 

pendidikan 

2,84 2,82 2,85 2,78 2,82 2.92 3,08 

Q Jasa 

kesehatan dan 

kegiatan 

sosial  

0,92 0,98 0,97 0,95 0,94 0.95 1.07 

R,S,T,Y Jasa lainnya 0,80 0,87 0,87 0,90 0,92 0,95 0,91 

Produk Domesti Regional 

Bruto 

100 100 100 100 100 100 100 
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11,12%. Dengan pesatnya pertumbuhan industri saat ini 

menjadikan sektor industri pengolahan menduduki peringkat 

kedua setelah sektor pertanian dalam memberikan kontribusinya 

terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2014-2020. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah 

selama setahun. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang 

tercapai dari tahun ke tahun dapatlah dinilai prestasi dan 

kesuksesan wilayah tersebut dalam mengendalikan kegiatan 

ekonominya dalam jangka pendek dan usaha pengembangan 

perekonomiannya dalam jangka panjang.
13

 Dan untuk 

mengetahui tipologi pada masing-masing daerah/kabupaten di 

Provinsi Lampung dapat digunakan Tipologi pendapatan 

perkapita daerah, maka daerah yang diamati dapat dibagi 

menjadi empat klasifikasi/golongan, yakni:
14

 

(1) Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan 

daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

(5,79%) dan pendapatan perkapita (26.325 ribu rupiah) 

yang lebih tinggi dari Provinsi. 

(2) Daerah yang berkembang cepat, adalah daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi (5,79%) 

tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita (26.325 ribu 

rupiah) lebih rendah dari Provinsi. 

(3) Daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah yang 

memiliki pendapatan perkapita (26.325 ribu rupiah) lebih 

tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya (5,79%) 

lebih rendah dari Provinsi. 

(4) Daerah yang realtif tertinggal, adalah daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi (5,79%) dan 

pendapatan perkapita (26.325 ribu rupiah) yang lebih 

rendah dari Provinsi. 

 

                                                             
13 Sadono sukirno, Op.Cit. h. 9-10 
14 Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembanguan Daerah: Reformasi, 

Perencanaan, Strategi dan Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 123. 
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Berikut ini tabel tipologi pada masing-masing daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan 

tipologi pendapatan perkapita daerah tahun 2020, yakni : 

Tabel 1.4 

Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Menurut 

Kriteria Tipologi Klassen Tahun 2020 

(Kuadran I) 

DAERAH CEPAT MAJU 

DAN CEPAT TUMBUH 

(Kab. Lampung Selatan, Kab. 

Lampung Tengah, Kota Bandar 

Lampung) 

 

Growth > 5,79% 

PDRB/Kap > 26.325 ribu 

rupiah 

(Kuadran II) 

DAERAH BERKEMBANG 

CEPAT 

 

(Kab. Tanggamus, Kab. Pringsewu, 

Kota Metro) 

 

 

Growth > 5,79% 

PDRB/Kap < 26.325 ribu rupiah 

(Kuadran III) 

DAERAH MAJU TAPI 

TERTEKAN 

 

(Kab. Lampung Timur, Kab. 

Tulang Bawang, Kab. Mesuji) 

 

Growth < 5,79% 

PDRB/Kap > 26.325 ribu 

rupiah 

(Kuadran IV) 

DAERAH RELATIF 

TERTINGGAL  

 

(Kab. Lampung Barat, Kab. 

Lampung Utara, Kab. Way Kanan, 

Kab. Pesawaran, Kab. Tulang 

Bawang Barat) 

 

Growth < 5,79% 

PDRB/Kap < 26.325 ribu rupiah 

Sumber : BPS, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2020, diolah. 
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Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa di Provinsi Lampung 

menurut kriteria tipologi klassen, ada tiga daerah 

kabupaten/kota yang tergolong cepat maju dan cepat tumbuh 

yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung 

Tengah, Kota Bandar Lampung. Untuk daerah dengan kriteria 

daerah berkembang cepat ada tiga daerah Kabupaten/Kota 

yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kota 

Metro. Sedangkan untuk kriteria daerah maju tapi tertekan ada 

tiga daerah Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Lampung Timur, 

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji. Dan ada lima 

daerah Kabupaten/Kota yang termasuk kedalam kriteria relative 

tertinggal yakni Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten 

Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi adalah aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya 

terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat 

tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru 

pada tempat tersebut. Teori pusat pertumbuhan (growth centre) 

yang dikemukakan oleh francois perroux (1950) dan boudeville 

(1972), menyatakan bahwa aglomerasi merupakan salah satu 

instrument untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan 

memberikan tetesan (trickle down effect) ke bawah ke daerah 

belakang. Pada hakekatnya, teori Perroux menyatakan bahwa 

jika ditinjau dari aspek lokasi, pembangunan ekonomi daerah 

seringkali tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi 

(pemusatan) pada daerah-daearah pusat pertumbuhan. Dan 

kemudian pada gilirannya daerah-daerah pusat pertumbuhan 

akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat 

perkembangannya. Terjadiya aglomerasi industri tertentu saja 

akan membawa beberapa dampak positif antara lain: 1) adanya 

keuntungan skala ekonomis tertentu, dan 2) adanya keuntungan 

dalam penghematan biaya. Secara konseptual, keuntungan skala 

ekonomis ini dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:
15

 

                                                             
15 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Ke V (Yogyakarta: UUP 

STIM YKPN, 2015), H.444. 
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1) Keuntungan internal perusahaan, keuntungan ini muncul 

karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat 

dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. 

Jika faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam 

jumlah yang lebih besar, maka biaya produksi per unitnya 

akan menjadi lebih rendah dan sebaliknya. 

2) Keuntungan lokalisasi, keuntungan ini berhubungan 

dengan sumber bahan baku atau pasar. Artinya dengan 

semakin bertambahnya jumlah industri dalam satu daerah, 

maka setiap industri dapat menjadi sumber bahan baku 

atau bahkan mejadi pasar bagi industri yang lain. 

3) Keuntungan eksternal, adanya aglomerasi beberapa 

industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak 

tersedia tenaga terampil yang sesuai dengan kualifikasi 

industri. Disisi lain aglomerasi tersebut juga akan 

mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan 

masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri. 

 

Hubungan aglomerasi industri dengan pertumbuhan 

ekonomi menurut Richardson (dalam Sigalingging, 2008), 

berpendapat bahwa dengan adanya persaingan antar industri 

maka semakin lama hal itu terjadi maka akan meningkatkan 

harga bahan baku dan faktor produksi, dan mengakibatkan 

biaya per unit mulai naik yang berdampak relokasi aktifitas 

ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi 

maksimum. Dengan adanya aglomerasi ekonomi di suatu 

wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah 

tersebut karena terciptanya efisiensi produksi, sedangkan pada 

wilayah lain yang tidak mampu bersaing akan mengalami 

kemunduran dalam pertumbuhan ekonominya.
16

 

Disamping itu aglomerasi juga mempunyai beberapa 

keuntungan lain, salah satunya adalah menurunnya biaya 

                                                             
16

 Eko Pambudi, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”, Program Sarjana 

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013. 
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transportasi. Semakin berkembangnya jumlah industri pada 

suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa 

angkutan dengan fasilitas pendukungnya. Dengan adanya 

fasilitas tersebut industri-industri tidak perlu menyediakan atau 

mengupayakan jasa angkutan sendiri karena jika suatu industri 

itu menyediakan jasa angkutan sendiri akan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit.  

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah adalah angkatan kerja. Menurut Todaro dan 

Stephen C. Smith (2006) pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan angkatan kerja secara tradisonal dianggap sebagai 

salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah 

tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 

besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Selanjutnya 

dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 

pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem 

perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. 

Menurut Nicholson (1991) bahwa fungsi produksi suatu 

barang/jasa tertentu (q) adalah Q = f (K, L) dimana K 

merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang 

memperlihatkan jumlah maksimal barang/jasa yang dapat 

diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K 

dan L maka apabila salah satu masukkan lainnya dianggap tetap 

akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. 

Tambahan produksi inilah yang disebut dengan produk fisik 

marjinal (Marginal Psycal Product). Apabila jumlah angkatan 

kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain 

dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan 

peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu 

akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya. 

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan 

gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin 

bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan 

menyebabkan semakin meningkatnya total produksi disuatu 
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wilayah, dimana salah satu indikator untuk melihat 

perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia adalah Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja 

dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk 

dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan jumlah 

angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.
17

  

Tenaga kerja sendiri terdiri atas dua kelompok, yaitu: 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja 

adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang 

bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara 

tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan 

bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam 

usia kerja yang tidak bekerja, yaitu orang-orang yang 

kegiatannya sekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah 

tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan 

imbalan langsung atas jasa kerjaannya.
18

 

Tabel 1.5 

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan 

Kerja Di Tahun 2014-2020 (Dalam Satuan Jiwa) 

Tahun  Angkatan Kerja 

Bekerja  Pengangguran Jumlah 

Angkatan Kerja 

2014 3.673.158 184.778 3.857.936 

2015 3.635.258 196.850 3.832.108 

2016 3.931.321 190.347 4.121.668 

2017 3.896.230 176.257 4.072.487 

2018 4.163.776 171.689 4.232.066 

                                                             
17 Trias Fajar Novianto, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Investai Dan Angkatan Kerjs Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 1992-2011”, Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas 
Diponegoro, 2013 

18 Dumairy, 1996 
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2019 4.186.197 171.455 4.249.385 

2020 4.280.109 209.568 4.489.677 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Keadaan Angkatan Kerja 

Setiap Provinsi Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa jumlah angkatan 

kerja di Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2020 

mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Dimana 

pada tahun 2020 memiliki 4.280.109 jiwa yang merupakan 

jumlah angkatan kerja terbesar di tujuh tahun terakhir dan di 

tahun 2015 memiliki jumlah angkatan kerja lebih kecil 

dibandingkan dengan tahun yang lain yaitu sebesar 3.635.258 

jiwa. Dengan demikian semakin besarnya jumlah angkatan 

kerja seharusnya dapat dijadikan alat bantu oleh pemerintah 

Provinsi Lampung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilakukan apabila tersedia 

lapangan kerja yang cukup luas untuk angkatan kerja setiap 

tahunnya yang selalu bertambah. 

 

Tabel 1.6 

Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas 

Menurut Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang 

Lalu Di Provinsi Lampung Agustus 2014-2020 (Dalam 

Satuan Jiwa) 

Kabupaten

/Kota 

2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 

Lampung 

Barat 

203.0

18 

205.0

48 

251.6

56 

235.0

22 

231.7

85 

156.2

31 

219.8

65 

Tanggamu

s  

241.9

80 

261.7

80 

273.3

16 

256.7

52 

288.2

69 

280.7

83 

283.1

69 

Lampung 

Selatan 

431.5

26 

436.7

26 

404.0

18 

411.0

07 

439.6

79 

414.1

21 

423.0

15 

Lampung 441.7 471.5 466.5 449.0 475.9 495.2 498.6
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Timur 02 02 62 48 27 18 79 

Lampung 

Tengah  

560.4

30 

580.3

30 

604.5

37 

591.2

04 

635.5

68 

632.6

24 

634.6

85 

Lampung 

Utara 

267.3

89 

279.3

99 

263.9

51 

255.6

96 

299.0

52 

279.5

80 

289.9

78 

Way 

Kanan 

187.3

08 

196.3

78 

195.8

60 

203.1

15 

216.6

20 

211.0

29 

213.2

07 

Tulang 

Bawang 

181.0

67 

191.3

67 

185.6

54 

178.2

29 

199.4

25 

189.6

82 

195.6

20 

Pesawaran  182.1

68 

193.2

68 

175.2

91 

181.4

22 

196.2

09 

186.2

17 

191.2

09 

Pringsewu  165.7

06 

176.5

56 

162.2

98 

165.8

26 

170.4

79 

179.6

23 

197.4

25 

Mesuji  76.06

0 

91.36

0 

85.83

7 

79.64

4 

90.81

6 

87.95

1 

88.26

1 

Tulang 

Bawang 

Barat 

117.9

85 

121.7

55 

123.1

78 

122.3

14 

123.9

87 

130.1

11 

132.0

52 

Bandar 

Lampung 

413.7

21 

418.8

20 

376.2

65 

397.6

48 

420.2

61 

445.0

64 

449.9

27 

Metro  74.37

6 

71.77

7 

69.47

4 

68.58

3 

69.86

8 

71.23

9 

73.93

6 

Provinsi 

Lampung 

3.957.

697 

3.696.

066 

3.637.

897 

3.595.

510 

3.857.

936 

3.832.

108 

4.072.

487 

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2014-2020 

 

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yaitu human capital investment.  Modal fisik dalam 

perekonomian menjadi lebih produktif jika suatu wilayah 

mempunyai modal manusia yang memadai. Menurut Meier dan 

Stiglitz, agen-agen pembangunan bisa lebih produktif jika 

memiliki pengetahuan, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, 

dan peningkatan keterampilan sehingga ikut mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa indikator yang digunakan 
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dalam mengukur kualitas human capital investment, antara lain 

: IPM, Indek Pendidikan, Indek Kesehatan, dll. Dalam 

penelitian ini human capital investment dilihat dari IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia).  

 

Tabel 1.7 

Indeks Pembanguan Manusia (IPM) 

Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Agustus 

2014-2020 (Dalam Persen) 

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lampung Barat 63,54 64,54 65,45 66,06 66,74 67,50 67,80 

Tanggamus  62,67 63,66 64,41 64,94 65,67 66,37 66,42 

Lampung 

Selatan 

63,75 65,22 66,19 66,95 67,68 68,22 68,36 

Lampung 

Timur 

66,42 67,10 67,88 68,05 69,04 69,34 69,37 

Lampung 

Tengah  

67,07 67,61 68,33 68,95 69,73 70,04 70,16 

Lampung Utara 64,89 65,2 65,95 66,58 67,17 67,63 67,67 

Way Kanan 64,32 65,18 65,74 65,97 66,63 67,19 67,44 

Tulang Bawang 65,83 66,08 66,74 67,07 67,70 68,23 68,52 

Pesawaran  61,70 62,70 63,47 64,43 64,97 65,75 65,79 

Pringsewu  66,58 67,55 68,26 68,61 69,42 69,97 70,30 

Mesuji  58,71 59,79 60,72 61,87 62,88 63,52 63,63 

Tulang Bawang 

Barat 

62,46 63,01 63,77 64,58 65,30 65,93 65,97 

Bandar 

Lampung 

74,34 74,81 75,34 75,98 76,63 77,33 77,44 

Metro  74,98 75,10 75,45 75,87 76,22 76,77 77,19 

Provinsi 

Lampung 

66,42 66,95 67,65 68,25 69,02 69,57 69,69 
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2021 

Tabel 1.6 menunjukkan besarnya pertumbuhan IPM di 

Provinsi dari tahun 2014-2020, dimana kota bandar lampung 

memiliki rata-rata pertumbuhan IPM terbesar yakni sebesar 

77,44 sedangkan kabupaten Mesuji memiliki rata-rata 

pertumbuhan IPM paling rendah diantara kabupaten/kota 

lainnya yakni sebesar 63,63. Walau pertumbuhan IPM di 

Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dalam proses 

pertumbuhannya namun cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Menurut Ramirez (1998), ada hubungan timbal balik 

antara human capital investment dan pertumbuhan ekonomi 

(two-way relationship). Hubungan yang dimaksud ialah: 1) 

pertumbuhan ekonomi ke human capital investment, GNP 

mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui 

rumah tangga dan pemerintah; 2) human capital investment ke 

pertumbuhan ekonomi, ada fakta menarik tentang hubungan ini, 

yaitu masyarakat yang berpendidikan akan berkontribusi dalam 

menyokong pertumbuhan ekonomi. Tingginya pendidikan 

manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan dan 

kapabilitas masyarakat.  

Sementara itu dalam islam pertumbuhan ekonomi 

didefinisikan sebagai: A sustained growth of right kind of output 

which can contribute to human welfare. (Sebuah pertumbuhan 

produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar 

yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat 

manusia). Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi 

konvensional dan pertumbuhan ekonomi islam yaitu terletak 

pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu 

ekonomi konvensional hanya berorientasi pada pertumbuhan 

yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa 

menyertai dengan kontribusi yang merata dari output yang 

dihasilkan yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan 

materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejateraan 

manusia. Sedangkan ilmu ekonomi islam memandang 

pertumbuhan sebagai sebuah saran untuk meningkatkan 

kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama dan 
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bangsa. Lebih dari itu ilmu ekonomi mempunyai orientasi 

ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) 

dan kepuasan batin (ukhrawi).
19

 Tujuan pembanguan ekonomi 

dalam islam yaitu membangun ekonomi yang kuat, sebagai 

mana disebutkan dalam Al-Qur‟an (QS. Al-Anfaal :60): 

                        

                   

                      

      

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan 

apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang 

ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu 

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang 

selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 

mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan 

Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu 

tidak akan dianiaya (dirugikan).” 

 

Ayat di atas disebutkan dalam al-qur‟an dalam konteks 

persiapan jihad, suatu Negara yang sedang berjihad harus 

memiliki kekuatan ekonomi untuk mendukung keberhasilan 

berjihad. Hal ini menyatakan bahwa perintah (wajib) melakukan 

jihad sekaligus dipahamii sebagai perintah membangun 

ekonomi.
20

 Sedangkan menurut dasar pemikiran teori klasik 

                                                             
19

Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi: Telaah Atas 

Kontribusi Sistem Ekonom Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional: Jurnal, Vol. 7 

No. 2 (Desember, 2012), h. 539. 
20

 Endah Puspita rani, “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja dan 

ICOR Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di D.I.Y Periode 
2000-2013: Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” (Skripsi Program Ekonomi Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), h. 1. 
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yang menerangkan bahwa, pembangunan ekonomi dilandasi 

oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipicu 

oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika 

keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat dan investasi 

juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan stok modal 

yang ada, maka skala produksi meningkat dan meningkatkan 

permintaan terhadap tenaga kerja.
21

 

Dampak dari pengaruh aglomerasi industri, angkatan 

kerja dan human capital investment tersebut terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung perlu dibuktikan 

dalam sebuah penelitian. Penelitian yang menggunakan analisis 

regresi berganda diharapkan dapat membantu untuk melihat 

pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, 

yaitu variabel aglomerasi industri dimana terjadi pemusatan 

kegiatan industri-industri di suatu wilayah yang diharapkan 

akan memicu pertumbuhan ekonomi wilayah industri dan 

memberikan efek positif bagi wilayah lain disekitarnya, variabel 

angkatan kerja yang berkontribusi dalam menghasilkan barang 

dan jasa pertumbuhan daerah, dan human capital investment 

yang merupakan modal manusia dilihat dari angka IPM ikut 

menjadi pendorong dalam melakukan kegiatan ekonomi pada 

akhirnya memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di 

wilayah tersebut. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Aglomerasi 

Industri, Angkatan Kerja Dan Human Capital Investment 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Periode 2014-2020. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan 

nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.
22

 

                                                             
21

 Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2009), h. 48. 
22Sugiono, Penelitian Administratif, (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7 
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Aglomerasi jika ditinjau dari aspek lokasi pembangunan 

ekonomi adalah pemusatan industri-industri di suatu wilayah, 

dan akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat 

perkembangannya.
23

 Industri menurut undang-undang 

perindustrian no. 5 tahun 1984 adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, 

dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan industri.
24

 Angkatan kerja adalah penduduk 

berumur 15 tahun ke atas yang kegiatan utama bekerja, dan 

atau sementara tidak bekerja (pada saat referensi waktu 

survey), dan atau sedang menganggur (tidak punya 

pekerjaan).
25

 Human Capital Investment adalah pengaruh 

pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi, 

maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang 

diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas 

kerja orang tersebut.
26

 Pertumbuhan Ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah.
27

 

Penelitian ini mengidentifikasi masalah dari hasil latar 

belakang masalah adalah belum diketahui dengan jelas 

pengaruh dari variabel aglomerasi, angkatan kerja dan human 

capital investment  terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung. 

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari 

penyimpangan dalam memahami skripsi ini, maka penulis 

                                                             
23Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke V, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2010), h. 444.  
24Lisnawati Iryandini, “Analisis Faktor Produksi Industri Kecil Kerupuk 

Kabupaten Kendal” (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 
2010), h. 13.  

25BPS, Keadaan Angkatan Kerja Lampung 2012, (Lampung, 2012), h, 9.  
26

 Eko Pambudi, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”, Program Sarjana 

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013. 
27Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantara Edisi III, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 9.  
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memberikan batasan yang mengarah pada pembatasan waktu 

penelitian yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2020 dan 

tempat untuk melakukan penelitian yakni dilakukan pada 14 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan 

Kerja dan Human Capital Investment terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020 Secara Parsial? 

2. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan 

Kerja dan Human Capital Investment terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020 Secara Simultan? 

3. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan 

Kerja dan Human Capital Investment terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, 

Angkatan Kerja dan Human Capital Investment 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung 

Periode 2014-2020 Secara Parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, 

Angkatan Kerja dan Human Capital Investment 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung 

Periode 2014-2020 Secara Simultan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, 

Angkatan Kerja dan Human Capital Investment 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung 
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Periode 2014-2020 ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan: pertama bagi 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan dalam mengambil tindakan keputusan dan 

penentuan kebijakan mengenai aglomerasi industri 

dan angkatan kerja sehingga nantinya memberikan 

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah 

khususnya Lampung. Kedua bagi penulis dan bagi 

Akademisi atau Mahasiswa, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan refrensi dalam 

melakukan penelitian yang menuju kearah yang sama 

serta menambah wawasan mengenasi aglomerasi 

industri dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi 

pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

keputusan dan penentuan kebijakan untuk 

meningkatkan perekonomian daerah Provinsi 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini diantaranya, yakni : 

 

 

 

 



 24 

Tabel 1.8 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Metode Hasil 

1 Fatihatun 

Hasanah 

Analisis 

pengaruh 

aglomerasi 

industri, 

angkatan kerja 

dan human 

capital 

investments 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

kabupaten/kota 

di provinsi jawa 

tengah tahun 

2012-2014 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa: 1) 

aglomerasi industri 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 2) 

angkatan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 3) human 

capital investment 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan nilai 

R
2 

ditemukan 

sebesar 0.99%. 

2 Mar‟atun 

Sholehati 

Pengaruh 

aglomerasi dan 

angkatan kerja 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 14 

kabupaten/kota 

di provinsu 

lampung 

periode 2011-

kuantitatif Dapat disimpulkan 

bahwa: 1) 

aglomerasi 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 2) 

angkatan kerja 

memiliki pengaruh 
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2015 dalam 

perspektif 

ekonomi islam 

yng signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 3) 

aglomerasi dan 

angkatan kerja 

secara simultan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, dan 4) 

dalam ekonomi 

islam memandng 

bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah 

bagian dari 

pembangunan 

ekonomi dengan 

tujuan yaitu 

membangun 

ekonomi yang kuat 

dn mandiri, untuk 

kesejahteraan 

materi (duniawi) 

dan kepuasan batin 

(ukhrawi). 

3 Ardyan 

Wahyu 

Sandhika 

dan 

Mulyo 

Hendarto 

Analisis 

pengaruh 

aglomerasi, 

tenaga kerja, 

jumlah 

penduduk, dan 

modal terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

kuantitatif Dapat disimpulkan 

bahwa: 1) terjadi 

hubungan positif 

antara aglomerasi 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, hal ini 

berarti apabila 

aglomerai 
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Kendal.  

 

 

 

 

 

meningkat maka 

pertumbuhan 

ekonomi juga akan 

meningkat; 2) 

variabel tenaga 

kerja yang bekerja 

menunjukkan 

hubungan yang 

positif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi; 3) 

variabel jumlah 

penduduk 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi; 4) 

variabel modal 

berpengaruh positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

kabupaten Kendal, 

dan berpengaruh 

secara signifikan. 

4 Eko 

Wicaksoni 

Pambudi 

Analisis 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

(kabupaten/kota 

di provinsi jawa 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

aglomerasi 

berpengaruh 

negative tetapi tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 
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tengah)  ekonomi, variabel 

investasi dan 

angkatan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

sedangkan variabel 

human capital 

investment 

berpengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

5 Wisnu Ari 

Wibowo 

Pengaruh 

aglomerasi 

industri, 

angkatan kerja 

dan tingkat 

upah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

kabupaten/kota 

di provinsi jawa 

tengah tahun 

2005-2010  

kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

aglomerasi industri 

dan angkatan kerja 

dan tingkat upah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Tentang Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan 

diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan 

pendapatan. Sedangkan pembangunan mengandung arti 

luas, yaitu peningkatan produksi yang merupakan salah 

satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Selain 

peningkatan produksi secara kuantitatif, proses 

pembangunan mencakup perubahan pada komposisi 

produksi, perubahan pada pola penggunaan alokasi 

sumber daya produksi (productive resources) diantara 

sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola 

pembagian distribusi kekayaan dan pendapatan diantara 

golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka 

kelembagaan (institutional framework) dalam kehidupan 

masyarakat secara menyeluruh.
28

 

a) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya 

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai 

penambahan output, yang diukur menggunakan 

Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk 

                                                             
28 Sumitro Djojo Hadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: 

Yayasan Obor, 1994), h. 1. 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu 

wilayah.
29

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya 

pada tiga aspek yaitu: proses, output per kapita dan 

jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek dinamis 

dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana 

suatu perekonomian berkembang atau berubah dari 

waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau 

perkembangan itu sendiri.
30

  

Menurut pendapat para ekonom Klasik (Adam 

Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan 

John Stuart Mill), pada dasarnya ada empat faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) 

jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) 

luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat 

teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian 

dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang 

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi 

dibandingkan apa yang dicapai pada masa 

sebelumnya.
31

 Menurut boediono, pertumbuhan 

ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang.
32

 

Para teoritikus mengatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan 

PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang 

bersifat immaterial seperti: kenikmatan, kepuasan, 

kebahagia, rasa aman, dan tentram yang dirasakan 

                                                             
29 Rahardjo adisasmita, teori-teori pembanguan ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi dan pertumbuhan wilayah: cetakan pertama (Yogyakarta: graham ilmu, 
2013), h. 4. 

30 Boediono, seri synopsis pengantar ilmu ekonomi no. 4 teori pertumbuhan 

ekonomi (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), h.1. 
31 Mudrajad kuncoro, otonomi &pembangunan daerah: reformasi, 

perencanaan, strategi, dan peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 129. 
32 Ibid. 
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masyarakat luas.
33

 Dengan menentukan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan 

rata-rata PDRB perkapita sebagai sumbu horizontal, 

daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat 

klasifikasi atau golongan, yaitu:
34

 

(1) Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, 

merupakan daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 

yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah 

lain. 

(2) Daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah 

yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi 

tetapi tingkat tingkat pertumbuhan ekonominya 

lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah lain. 

(3) Daerah yang berkembang cepat, adalah saerah 

yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi 

tingkat pendapatan perkapita lebih rendah 

dibanding rata-rata daerah lain. 

(4) Daerah yang relative tertinggal, adalah daerah 

yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding 

rata-rata daerah lain. 

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung 

berdasarkan PDRB riil akan memberikan gambaran 

pertumbuhan output secara nyata, karena PDRB riil 

tidak memasukkan inflasi.
35

 Belanja modal sebagai 

komponen belanja pembangunan pada pengeluaran 

daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah 

untuk mendanai kegiatan pembangunan yang 

ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. 

Kegiatan pemerintah daerah ini akan 

menimbulkan permintaan barang dan jasa yang 

                                                             
33  Ibid.  
34 Ibid. h. 121. 
35 Ibid. h.84 
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kemudian akan direspon oleh produsen untuk 

menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi 

aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai 

absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan nilai relative perubahan PDRB ini yang disebut 

dengan pertumbuhan ekonomi.
36

 Perekonomian suatu 

daerah atau neagara dikatakan mengalami suatu 

perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan 

ekonominya lebih tinggi dari pada yang dicapaidari 

tahun-tahun sebelumnya. Dari berbagai teori 

pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, 

neoklasik dari Solow, dan Teori endogen oleh Romer, 

bahwasannya terdapat tiga faktor atau komponen 

utama dalam pertumbuhan ekonomi, ketiganya adalah 

sebagai berikut:
37

 

(a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bnetuk 

atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada 

tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya 

manusia. 

(b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun 

selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan 

kerja. 

(c) Kemajuan teknologi. 

b) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh 

Prof. Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya 

mengatakan bahwa beberapa indikator yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat 

                                                             
36 Rudy badrudin, Ekonomika otonomi daerah (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2012), H.20-21. 
37 Todaro, pembangunan ekonomi di dunia ketiga (Jakarta: erlangga, 2000), 

h. 137. 
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pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai 

berikut:
38

 

(1) Ketidakseimbangan pendapatan, dalam keadaan 

yang ideal, dimana pendapatan dengan mutlak 

didistribusikan secara adil, 80 persen populasi 

terbawah akan menerima 80 persen dari total 

pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas 

menerima 20 persen total pendapatan. Menurut 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan 

pengelompokkan penduduk dibagi menjadi tiga, 

yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen 

populasi sedang dan 20 persen populasi teratas. 

Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat 

diterapkan untuk menilai keberhasilan 

pembangunan ekonomi di suatu wilayah.  

(2) Perubahan struktur perekonomian, dalam 

masyarakat yang maju pembangunan ekonomi 

yang dilaksanakan akan mengakibatkan 

perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi 

kecenderungan bahwa kontribusi (persen) sektor 

pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, 

sedangkan kontibusisektor industri akan 

meningkat. Sektor industri memiliki peranan 

sangat penting dalam pembangunan nasional dan 

regional, sektor industri dapat menyediakan 

lapangan kerja yang luas, memberikan 

peningkatan pendapatan kepada masyarakat, 

menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. 

Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah 

harus di orientasikan selain sektor pertanian, 

tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor 

industri.  

                                                             
38 Rahardjo adisasmita, pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan 

(Yogyakarta: graham ilmu, 2014, h. 91. 
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(3) Pertumbuhan kesempatan kerja, masalah 

ketenagakerjaan dan kesempatan kerja 

merupakan salah satu masalah yang startegis dan 

sangat mendesak dalam pembnagunan di 

Indonesia. Salah satu langkah strategis yang 

ditempuh adalah pembangunan prasarana 

(misalnya jalan). Pembangunan jalan menjangkau 

ke seluruh kantong-kantong produksi, akan 

mendorong peningkatan produksi berbagai 

komoditas sektor pertanian dalam arti luas 

(meliputi tanaman pangan, perkebunan, 

perikanan, peternakan dan kehutanan) serta 

barang-barang hasil industri. Pembangunan 

prasarana dan sarana transportasi akan 

menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di 

sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, 

industri, pariwisata dan lainnya. 

(4) Produk Domestik Regional Bruto, untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan 

suatu indikator yang disebut dengan PDRB. 

Menurut definisi, PDRB adalah total niali produk 

barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah 

(regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa 

melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan 

PDRB atas dasar harga konstan yang 

mencerminkan kenaikan produksi barang dan 

jasa.
39

 

 

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang 

diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam 

kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan 

tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah 

                                                             
39 katalog BPS, PDRB Tahun 2010 (lampung, 2010), h. 68.  
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tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.
40

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi diseluruh wilayah. Produk Domestik 

Regional Bruto atas harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada tahun tertentu. 

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui 

tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan dan pendekatan pengeluaran. 

(a)  Pendekatan produksi 

PDRB menurut pendekatan produksi adalah 

jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit 

produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi Sembilan sektor atau 

lapangan usaha, yaitu:
41

 

 Pertanian 

 Pertambangan dan penggalian 

 Industri pengelohan 

 Listrik, gas dan air bersih. 

 Bangunan dan kontruksi 

                                                             
40 Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Laian dan Jacline I. Sumual. 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Kota Manado (Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 

tahun 2016, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia, h. 553 

41 Ibid. h. 3.  
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 Perdagangan, hotel dan restoran 

 Pengangkutan dan komunikas 

 Jasa keuangan, persewaan dan jasa peruahaan 

 Jasa-jasa 

 

(b) Pendekatan pengeluaran 

  PDRB menurut pendekatan pengeluaran 

adalah penjumlahan semua komponen  permintaan 

akhir, dari: 

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta yang tidak mencari untung 

(nirlaba) 

 Konsumsi pemerintah 

 Pembentukan modal tetap domestik bruto, 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun) 

 Perubahan stok 

 Ekspor netto (ekspor dikurangi impor) 

(c) Pendekatan pendapatan 

PDRB menurut pendekatan pendapatan 

adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor 

produksi yang ikut serta dalam proses produksi 

disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, 

bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan 

tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan 

pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, 

kecuali faktor pendapatan, termasuk pula 

komponen pendapatan ini menurut sektor disebut 

nilai tambah bruto (NTB Sektoral). 
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PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari 

NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk 

memudahkan pemakaian data, maka hasil 

perhitungan PDRB disajikan menurut sektor 

ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi 

dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku 

(ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

yang berlaku pada tahun berjalan. Struktur PDRB 

suatu wilayah atas dasar harga berlaku.
42

 

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

(ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada satu waktu tertentu disebut tahun dasar. Mulai 

tahun 2005 perhitungan PDRB atas dasar harga 

konstan yang didasarkan pada harga-harga pada 

tahun 2000. Karena menggunakan harga konstan 

(tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke 

tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan 

riil dari kuantum produksi dan sudah tidak 

mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). 

Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan 

ekonomi riil dapat dihitung.
43

 

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang 

penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar harga 

konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan 

nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara. 

Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan 

ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang 

berjalan. Dan harga konstan adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang 

dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga 

                                                             
42 Ibid.  
43 Ibid.  
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tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar 

adalah tahun terpilih sebagai referensi statistic, 

yang digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-

tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat 

digambarkan seri data dengan indikator rinci 

mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi. 

Dan dalam penelitian ini data publikasi yang 

digunakan adalah harga tahun 2010 sebagai dasar 

penilaian. 

c) Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi 

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan 

ekonomi suatu Negara sebagai suatu peningkatan 

kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-

barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan 

kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi 

dan kelembagaan serta penyesuaian idiologi yang 

dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi 

ini sangat penting artinya.
44

 

(1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari 

meningkatnya terus-menerus persediaan barang 

yang merupakan tanda kematangan ekonomi, 

artinya kesiapan untuk mengantisipasi segala 

kebutuhan baik secara teratur maupunn mendadak. 

(2) Tekonologi maju merupakan faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi yang menetukan derajat 

pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka 

macam barang kepada penduduk. Jika teknologi 

suatu wilayah cenderung stag atau mundur maka 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan 

semakin tertinggal dengan wilayah lainnya yang 

sudah mnegdepankan teknologi. 

                                                             
44 Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat, “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia 

(Metode Kointegrasi)” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 2. H. 16 
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(3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien 

memerlukan adanya penyesuaian di bidang 

kelembangaan dan ideologi sehingga inovasi yang 

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat 

manusiadapat dimanfaatkan secara tepat. Dan 

dalam analisisnya, Kuznets mengemukakan 6 

karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi 

yang bisa ditemui di hampir semua Negara yang 

maju, sebagai berikut:
45

 

 Tingkat pertumbuhan output perkapita dan 

pertumbuhan penduduk yang tinggi 

 Tingkat kenaikan total produktifitas faktor 

yang tinggi 

 Tingkat transformasi struktural yang tinggi 

 Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang 

tinggi 

 Adanya kecenderungan Negara yang mulai 

atau sudah maju perekonomiannya untuk 

berusaha merambah bagian-bagian dunia 

lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber 

bahan baku yang baru. 

 Terbatasnya penyebaran pertumbuhan 

ekonomi yang hanya mencapai sekitar 

sepertiga bagian penduduk dunia. 

d) Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain:
46

 

 

(1) Faktor sumber daya manusia 

                                                             
45 Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jakarta: Erlangga, 

2000), h. 144.  
46 Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat, “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia 

(Metode Kointegrasi)” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 2. H. 16 
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 Cepat lambatnya proses pembangunan 

tergantung kepada sejauhmana sumber daya 

manusianya selaku subjek pembangunan 

memiliki kompetensi yang memadai untuk 

melaksanakan proses pembangunan.  

(2) Faktor sumber daya alam 

 Sebagian besar berkembang bertumpu kepada 

sumber daya alam dalam melaksanakan proses 

pembangunannya. Namun demikian, sumber 

daya alam saja tidak menjamin keberhasilan 

proses pembangunan ekonomi, apabila tidak 

didukung oleh kemampuan sumber daya 

manusianya dalam mengelola sumber daya alam 

yang tersedia. 

(3) Faktor Ilmu pengetahuan dan teknologi 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat mendorong adanya 

percepatan proses pembangunan. 

(4) Faktor budaya 

 Faktor budaya dapat berfungsi sebagai 

pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga 

menjadi penghambat pembangunan. 

(5) Sumber daya modal 

 Sumber daya modal dibutuhkan manusia 

untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas 

IPTEK. 

  Menilai prestasi pertumbuhan ekonomi 

haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan riil yaitu 

PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga 

yang berlaku dlam tahun dasar. Nilai yang diperoleh 

dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga 

yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan 
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ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB 

riil yang berlaku dari tahun ke tahun.
47

 

e) Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi ekonomi ini dikemukakan 

oleh Harry W. Richardson yang menyatakan bahwa 

faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah adalah berhubungan langsung dengan 

permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Dan 

pertumbuhan industri-industri yang menggunakan 

sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan 

baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan 

daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini 

memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan 

mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut 

dapat memenangkan persaingan pada sektor yang 

sama dengan daerah lain sehingga menghasilkan 

ekspor.
48

 

Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh 

Tarigan dalam bukunya menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh 

besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. 

Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yakni 

sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis yaitu 

sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik 

pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara 

tidak langsung daerah memiliki kemampuan untuk 

mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sektor tersebut ke daerah lain. Sedangkan sektor non 

basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa 

                                                             
47 Deddy Rustiono, “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah”. 

(Tesis Program Study Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas 

Negeri Semarang, Semarang, 2008), h 44.  
48 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h.90. 
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untuk masyarakat di dalam batas wilayah 

perekonomian tersebut.  

Berdasarkan teori ini, sektor basis perlu 

dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan 

ekonomi suatu daeraah. Inti dari teori ini adalah 

bahwa arah dan pertumbuhan suatu wialayah 

ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Sektor basis 

dan non basis suatu wilayah dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis Location Quotient (LQ). LQ 

sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan 

cara membandingkan perannya dalam 

perekonomiamn daerah tersebut dengan peranan 

kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomiam 

regional.  

f) Teori Pusat atau Kutub Pertumbuhan  

Pertumbuhan dapat berfungsi secara fungsional 

dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan 

adalah suatu lokasi industri yaitu lokasi konsentrasi 

kelompok usaha atau cabang industri yang karena 

sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan 

sehingga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baik 

ke dalam maupun ke luar. Secara geografis, pusat 

pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak 

memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi 

pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam 

usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut 

walaupun tidak ada interaksi antar usaha-usaha 

tersebut. Menurut Tarigan cirri-ciri pusat 

pertumbuhan adalah:
49

 

 

 

                                                             
49 Ibid. h. 141. 
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(1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam 

kegiatan 

 Hubungan internal dimaksudkan sebagai 

keterkaitan satu sektor dengan sektor lain 

sehingga pertumbuhan satu sektor akan 

mempengaruhi sektor lain. Hal ini akan 

menciptakan pertumbuhan yang saling 

melengkapi dan bersinergi untuk saling 

mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi. 

 

(2) Adanya efek pengganda 

 Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait 

dan saling mendukung akan menciptakan efek 

pengganda. Apabila ada satu sektor atas 

permintaan dari luar wilayah, produksinya 

meningkat karena ada keterkaitan membuat 

produksi sektor lain juga ikut meningkat dan 

akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan 

sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa 

kali lipat dibandingkan dengan kenaikan 

permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Unsur 

efek pengganda sangat berperan dalam memacu 

pertumbuhan belakangnya, karena kegiatan 

beberapa sektor meningkat tajam maka 

kebutuhan akan bahan baku/tenaga kerja yang 

dipasok dari belakannya akan meningkat tajam. 

(3) Adanya konsentrasi geografis\ 

 Konsentrasi geografis dari beberapa sektor 

atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi 

diantara sektor-sektor yang membutuhkan juga 

meningkatkan daya tarik. 

(4) Bersifat mendorong daerah belakngnya 

 Kegiatan ekonomi di suatu wilayah 

cenderung beraglomerasi di sekitar titik pusat. 
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Teori kutub pertumbuhan terutama bersumber 

pada ahli ekonomi perancis khususnya Perroux yang 

berpendapat bahwa pertumbuhan tidk muncul di 

berbagai daerah pada saat bersamaan, tetapi 

kehadirannya akan muncul pada beberapa tempat atau 

pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-

beda melalui saluran yang berbeda. Pertumbuhan 

hanya terjadi di beberapa tempat, terutama daerah 

perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan 

intensitas yang berbeda. Perroux mengatakan bahwa 

industri unggulan merupakan penggerak utama dalam 

pembangunan daerah, adanya sektor industri unggulan 

memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang 

akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena 

pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi 

yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan 

industri disuatu daerah akan mempengaruhi 

perkembangan daerah lainnya. Perekonomian 

merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif 

aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang 

relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari 

industri unggulan atau pusat pertumbuhan.
50

 

 

2. Tinjauan Tentang Aglomerasi 

Aglomerasi merupakan istilah bagi terjadinya 

pemusatan kegiatan perekonomian (industri-industri) 

dalam suatu wilayah. 

a) Pengertian Industri 

Menurut undang-undang tentang perindustrian No. 

5 tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, baarang 

                                                             
50 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h.141 
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setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri.
51

 Istilah industri sering disebut sebagai 

kegiatan manufaktur (manufacthuring). Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia, industri berarti kegiatan 

memproses/mengolah barang dengan menggunakan 

sarana dan peralatan, misalnya mesin.
52

 Sedangkan 

dari sudut pandang teori ekonomi mikro Hasibuan 

mendefinisikan industri sebagai kumpulan 

perusahaan-perusahan yang menghasilkan barang-

barang homogen/barang-barang yang mempunyai 

sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun 

demikian, dasi sisi pembentukan pendapat secara 

makro, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi 

yang menciptakan nilai tambah.
53

 

Proses industri harus dipandang sebagai suatu 

peningkatan terus-menerus yang dimulai dari sederet 

siklus yang diawali dengan adanya ide-ide untuk 

menhasilkan produk, pengembangan produk, proses 

produksi sampai pada distribusi kepada konsumen.
54

 

Dengan demikian, industri merupakan bagian dari 

proses produksi. Kegiatan proses produksi dalam 

industri inilah disebut perindustrian. 

                                                             
51 Lisnawati Iryadini, “Analisis Faktor Produksi Industri Kecil Kerupuk 

Kabupaten Kendal”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipoegoro Semarang, 

2010), h. 13.  
52 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 534 
53 Muhammad Teguh, Ekonomi Industri (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 4. 
54 Akhmad fauzy, ekonomi industry (Jakarta: pt. raja grafindo persada, 

2013), h. 4. 
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Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah 

tenga kerja, industri tersebut dapat dikategorikan 

menjadi empat kelompok, yaitu:
55

 

(1) Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 

1-4 orang 

(2) Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 

orang 

(3) Industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 

20-99 orang 

(4) Industri besar dengan jumlah tenaga kerja 

kerjanya ≥ 100 orang 

b) Pengertian Aglomerasi 

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas 

tentang konsep aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul 

pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang 

penghematan aglomerasi (agglomeration economies) 

atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industry 

yang terkolalisir (localized industries). Agglomeration 

economies atau localized industries menurut Marshall 

muncul ketika sebuah industry memilih lokasi untuk 

kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat 

berlangsung dalam jangka panjang sehingga 

masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan 

apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha 

disekitar lokasi tersebut. Sehingga penghematan 

akibat adanya lokasi yang berdekatan (economies of 

proximity) yang diasosiaaikan dengan pengelompokan 

perusahaan, tenaga kerja dan konsumen secara spasial 

untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya 

transportasi, informasi dan komunikasi.
56

 

                                                             
55 Maninggar praditya, “Analisis Usaha Industry Gula Jawa Skala Rumah 

Tangga Di Kabupaten Wonogiri”. (Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi 
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56 Purwaningsih, “Tren Konsentrasi Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Aglomerasi Industri Manufaktur Besar Sedang Di Jawa Barat”. (Tesis 
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Aglomerasi sendiri adalah pemusatan kegiatan-

kegiatan ekonomi dilokasi-lokasi tertentu dengan 

dipengaruhi oleh keadaan permintaan pasar dan 

kemungkinan penghematan biaya produksi.
57

 Literatur 

ekonomika regional dan perkotaan menjelaskan 

mengapa aktivitas ekonomi, khususnya industri 

manufaktur, cenderung untuk terkonsentrasi secara 

geografis di beberapa tempat saja.
58

 Analisis 

aglomerasi industri menggunakan Indeks Balassa 

yaitu semakin tinggi nilai indeks balassa menunjukkan 

aglomerasi yang sangat kuat. Aglomerasi dikatakan 

kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata-rata atau 

sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila 

nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 

1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut 

tidak memiliki keunggulan komparatif untuk 

terjadinya aglomerasi.
59

 

Teori-teori lokasi tradisional berpendapat bahwa 

kluster (pengelompokan) industri muncul terutama 

akibat minimisasi biaya transport atau biaya 

produksi.
60

 Hal ini yang menyebabkan penyebaran 

industri tidak merata, disatu sisi aglomerasi di 

perdesaan memberikan kemudahan akses memperoleh 

bahan baku dan di sisi lain aglomerasi di perkotaan 

memberikan pendapatan yang besar serta investasi 

yang tinggi bagi industri. Munculnya aglomerasi di 

suatu wilayah tersebut karena terciptanya efesiensi 

produksi. Dan aglomerasi dapat diukur dengan 

beberapa cara, yaitu:
61
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1) Menggunakan proporsi jumlah penduduk 

perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah 

penduduk tersebut. 

2) Menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu 

menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota 

terhadap PDRB provinsi 

3) Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga 

kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap 

jumlah tenaga kerja sektor industry dalam suatu 

provinsi. 

 

Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep 

aglomerasi yaitu menggunakan proporsi jumlah 

tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi, 

dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:
62

 

 

ISi =    Eit / Etr 

Ei / E 

Keterangan: 

ISi     = indeks spesialis industri (Aglomerasi 

industri). 

Eit     = tenaga kerja sektor industry dalam suatu 

kabupaten/kota. 

Etr    = total tenaga kerja pada kabupaten/kota. 

Ei      = tenaga kerja sektor industri untuk seluruh 

kabupaten/kota  

didalam provinsi. 

E        = total tenaga kerja di provinsi. 

 

 

                                                             
62 Purwaningsih, op.cit. h. 41. 
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c) Teori Aglomerasi 

     Ada beberapa teori yang memnjelaskan tentang 

aglomerasi
63

, diantaranya yaitu:  

1) Teori Neo Klasik 

Sumbangan terbesar dari teori neo klasik 

adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi 

dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul 

dari prilaku para pelaku ekonomi dalam mencari 

keuntungan aglomerasi berupa ekonomi 

lokalisasidan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang 

digunakan oleh teori neo klasik adalah constant 

return to scale dan persaingan sempurna. 

Alferd Weber dikenal sebagai pendiri teori 

lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, 

lokasi dan geografi dari kegiatan ekonomi. 

Minimisasi biaya yang dikombinasikan dengan 

bobot input-input yang berbeda dari perusahaan 

dan industri menentukan lokasi optimal bagi 

suatu perusahaan. Weber secara eksplisit 

memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, 

skala efisienminimum, dan keterkaitan ke depan 

dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar 

berkembangnya teori perdagangan regional baru. 

Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, 

mengasumsikan adanya persaingan sempurna 

sehingga kekuatan sentripental aglomerasi 

disebut sebagai ekonomi eksternal murni. 

Kekuatan sentripental muncul dari kebutuhan 

untuk pulang-pergi (commute) ke pusat bisnis 

utama dalam masing-masing kota yang 

menyebabkan suatu gradien sewa tanah dalam 

masing-masing kota. Menurut Krugman (1998), 

                                                             
63 Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar, “Aglomerasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia”, jurnal Ekonomi dan Studi 
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keterbatasan teori neo klasik diantaranya adalah 

melihat bahwa ekonomi eksternal yang 

mendorong adanya aglomerasi masih dianggap 

sebagai misteri (blackbox). Disamping itu sistem 

perkotaan neo klasik adalah non spasial yang 

hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota 

tetapi tidak menunjukkan lokasinya. 

2) Teori Eksternal Dinamis 

Teori-teori eksternalitas dinamis percaya 

bahwa kedekatan geografis memudahkan 

transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan 

hal penting bagi kota. Teori eksternalitas dinamis 

didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh 

Marshall-Arrow-Romer (MAR), porter dan 

jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan 

secara simultan bagaimana membentuk kota dan 

mengapa kota tumbuh. 

Eksternalitas MAR menekankan pada 

transfer pengetahuan antarperusahaan dalam 

suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal 

merupakan hal yang lebih dibandingkan dengan 

kompetisi lokal sebab lokal monopoli 

menghambat aliran ide dari industri lain dan 

diinternalisasi oleh innovator. Seperti halnya 

MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer 

pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara 

geografis akan mendorong pertumbuhan. 

Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan 

bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk 

mempercepat adopsi inovasi. Tidak seperti MAR 

dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer 

pengetahuan paling penting adalah berasal dari 

industri-industri inti. Variasi dan keberagaman 

industri yang berdekatan secara geografis akan 

mendukung inovasi dan pertumbuhan 
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dibandingkan dengan spesialisasi secara 

geografis. 

3) Teori Ekonomi Geografi Baru (The New 

Economic Geography) 

Teori ekonomis baru berupaya untuk 

menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi 

antara besarnya pasar, biaya transportasi dan 

increasing return dari perusahaan. Teori ekonomi 

geografis baru menekankan pada adanya 

mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan 

konsentrasi pasial dari kegiatan ekonomi. 

d) Keuntungan Aglomerasi 

Keuntungan aglomerasi pada dasarnya 

merupakan kekuatan utama dari sebuah pusat 

pertumbuhan. Alasannya adalah karena aglomerasi 

dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam 

bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang 

pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam 

pusat tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa 

bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat 

dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan cukup 

besar, maka pusat tersebut akan dapat berkembang 

dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya pusat tersebut 

akan sulit berkembang bilamana keuntungan 

aglomerasi yang dapat dihasilkan sangat terbatas atau 

tidak sama sekali. Keuntungan aglomerasi baru dapat 

muncul bila terdapat keterkaitan yang erat antara 

kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut 

baik dalam bentuk keterkaitan dengan input atau 

keterkaitan dengan output. Dengan adanya keterkaitan 

ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan 

eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk 

penghematan biaya produksi, ongkos angkut bahan 

baku dan hasil produksi dan penghematan biaya 

penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung 
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bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan 

dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

para pengusaha, sehingga daya saingnya menjadi 

semakin meningkat. Penurunan biaya inilah yang 

selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan 

efisiensi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang 

berada dalam kawasan pusat pertumbuhan ekonomi 

tersebut.
64

 

Menurut Isard, keuntungan aglomerasi meliputi 

tiga unsur utama, yaitu:
65

 

1) Keuntungan skala besar, merupakan keuntungan 

yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya 

produksi rata-rata per unit, karena produksi 

dilakukan dalam skala besar. Karena perusahaan 

berlokasi dalam suatu pusat pertumbuhan dimana 

didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang 

saking terkait satu sama lainnya baik dari segi 

input maupun output. Yang kemudian akan 

menimbulkan daya tarik bagi investor untuk 

datang dan mengembangkan kegiatan produksi 

dalam pertumbuhan ekonomi. 

2) Keuntungan lokalisasi, adalah keuntungan dalam 

bentuk penghematan ongkos angkut, baik untuk 

bahan baku dan hasil produksi yang timbul 

karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan 

perusahaan dalam sebuah pusat pertumbuhan. 

Keuntungan eksternal ini selanjutnya akan 

menjadi faktor pendorong pengembangan 

produksi dan sekaligus menjadi daya tarik yang 

cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan 

berlokasi dalam pusat pertumbuhan ekonomi. 

3) Keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang 

muncul karena penggunaan fasilitas dalam 
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sebuah pusat pertumbuhan secara bersama 

seperti: listrik, pergudangan, telepon, air minum, 

dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan 

operasi perusahaan. Alasan utamanya adalah 

karena penggunaan fasilitas, seacara bersama 

akan dapat menurunkan biaya karena dapat 

ditanggung secara bersama. 

e) Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pemusatan indutri pada suatu daerah akan 

mempercepat pertumbuhan perekonomian karena 

pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi 

yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan 

industri didaerah tersebut akan mempengaruhi 

perkembangan daerah-daerah lainnya. Di samping itu 

pola pemusatan dimana terdapat kumpulan berbagai 

jenis industri pada suatu tempat tertentu, sehingga 

mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal yang 

dalam hal ini adalah penghematan aglomerasi. Hal ini 

berarti suatu industri dapat mengakibatkan 

terkumpulnya faktor-faktor pendukung industri 

tersebut dan terkonsentrasinya kegiatan industri di 

wilayah tertentu yang akan menciptakan aglomerasi 

yang membawa pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
66

 

 

3. Tinjauan Tentang Angkatan Kerja 

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja dan bukan 

usia kerja. Penduduk usia kerja adalah yang berumur 15 

tahu ke atas, sedangkan penduduk usia kerja dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja ini berdasarkan konsep The Labour Force 
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Concept yang direkomendasikan oleh International 

Labour Organization (ILO). 

a) Pengertian Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun 

ke atas yang kegiatan utamanya bekerja , dan atau 

sementara tidak bekerja (pada saat referensi waktu 

survei), dan atau sedang menganggur (tidak punya 

pekerjaan).
67

 Pada era globalisasi saat ini, kerja 

merupakan suatu hal pokok yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Kerja seakan 

akan telah menjadi “urat nadi” untuk memenuhi 

kebutuhan setiap manusia, baik kebutuhan primer, 

sekunder, bahkan tersier. Sedangkan bekerja adalah 

segala usaha dan ikhtiah yang dilakukan oleh anggota 

badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang 

pantas. Termasuk semua jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh fisik dan pikiran. Tenaga kerja sebagai 

satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. 

Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak 

berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia. Alam 

telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung 

tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.
68

 

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang 

bekerja dan yang mencari pekerjaan untuk 

medapatkan upah.
69

 Penduduk usia kerja yang tidak 

mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima 

pekerjaan yang tersedia dianggap tidak menganggur 

dan tidak termasuk angkatan kerja, seperti ibu rumah 

tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak 

dianggap menganggur dan tidak termasuk angkatan 

kerja.
70
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Thomas Watson mengungkapkan betapa 

pentingnya tenaga kerja bagi dunia usaha. Walaupun 

pabrik disita, gedung dibakar, tapi tenaga kerja masih 

ada maka kerajaan bisnis dapat dibangun kembali 

“You can confiscate the factories, and burn the 

buildings, but leave me the employees and I will 

rebuild my empire”.71
 

1) Angkatan Kerja Yang Bekerja 

 Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan 

seseorang dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan, kegiatan bekerja tersebut paling 

sedikit dilakukan 1 jam dalam seminggu.
72

 

Menurut Sukirno, penduduk merupakan faktor 

penting dalam peningkatan produksi dan kegiatan 

ekonomi karena dalam penyediaan lapangan 

kerja, tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari 

penduduk itu sendiri. Jumlah angkatan kerja yang 

bekerja secara tradisional merupakan faktor 

positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja yang 

bekerja maka semakin besar juga tingkat 

produksi yang dihasilkan dan berimbas kepada 

naiknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi juga membuka potensi 

pasar yang besar apabila dapat dimanfaatkan 

dengan baik.
73

  

 Menurut BPS angkatan kerja yang bekerja 

merupakan bagian dari angkatan kerja yang 

bekerja sesungguhnya terlibat atau berusaha 

untuk terlibat dalam kegiatan produktif untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Menurut UU No. 

                                                             
71 Hamad Nazih, Mu’jam al-Mustalahat al-Fiqh Iqtisadiyah fi Lugah al-

Fuqaha (Kairo: al-Ma‟had al „Alami Li al-Fikr al-Islan, 1993), h. 192.  
72 BPS, Keadaan Angkatan Kerja Lampung 2012. Op.Cit. 
73 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 12.  
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13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang mampu melakukan pekerjaan guna 

menhasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

kebutuhan masyarakat luas. Tenaga kerja 

merupakan penduduk yang berada dalam usia 

kerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan 

penduduk yang berada di luar usia kerja.  

2) Pengangguran 

 Pengangguran atau orang yang menganggur 

adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan 

dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori 

orang yang menganggur biaanya adalah mereka 

yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja 

dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah 

usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas 

usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu 

masa pendidikan SD-tamat SMU).
74

 

Pengangguran dalam suatu Negara adalah 

perbedaan di antara angkatan kerja dengan 

pengguna tenaga kerja yang sebenarnya. Dan 

yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah 

jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu 

perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk 

menentukan angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja maka diperlukan dua informasi, yaitu:
75

   

(a) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 

tahun dan 64 tahun yang dapat disebut dengan 

penduduk usia kerja. 

(b) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 

tahun yang tidak ingin bekerja (seperti: 

                                                             
74 Iskandar Putong, Economics: Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2013), h. 426-427. 
75 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 18-19. 
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mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan 

pengangguran sukarela), penduduk ini 

dinamai dengan penduduk bukan angkatan 

kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada 

suatu periode dapat dihitung dengan 

mengurangi jumlah penduduk usia kerja 

dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan 

diantara angkatan kerja dan penduduk usia 

kerja yang dinyatakan dalam persen disebut 

dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, 

sedangkan perbandingan diantara jumlah 

angkatan kerja yang menganggur dengan 

angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat 

pengangguran. Dan untuk mengukur tingkat 

pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat 

dari persentase membagi jumlah 

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. 

b) Bukan Angkatan Kerja 

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan 

tentang definisi penduduk bukan angkatan kerja 

diantaranya, yaitu: menurut Ostinasia yang dimaksud 

dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 

kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak 

mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan 

kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan 

lainnya.
76

sedangkan dalam versi lainnya mengatakan 

bahwa yang dimaksud demngan bukan angkatan kerja 

adalah tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas 

yang selama seminggu hanya bersekolah, mengurus 

rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan 

kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara 
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Tengah (Pendekatan Domometrik)” Jurnal (Maret, 2017), h. 4.  
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tidak bekerja atau mencari kerja, oleh sebab itu 

kelompok ini sering disebut potential labor force.77
  

Mereka yang tercata jumlahnya tidak sedikit 

dan mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi 

antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang kebih tinggi atau tidak dalam 

kategori dalam bukan angkatan kerja (BAK), yang 

termasuk ke dalam bukan angkatan kerja yaitu pelajar, 

mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran 

sukarela.
78

 

c) Hubungan Angkatan Kerja dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi 

oleh hubungan antar manusia dengan faktor-faktor 

produksi yang lain dan juga sifat-sifat manusia itu 

sendiri. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, 

maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai 

faktor produksi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

menyebabkan cepatnya pertumbuhan angkatan kerja 

terutama di kalangan tenga kerja muda.
79

 Semakin 

besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara 

otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja 

maka semakin baik. Bila peningkatan angkatan kerja 

seiring dengan bertambhanya partisipasi penduduk 

yang bekerja, hal ini dapat diartikan peningkatan 

partisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya 

partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa 

pemicu tingginya partisipasi angkatan kerja adalah 

meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan. 

Dengan kata lain aan mengakibatkan bertambahnya 

jumlah pengangguran yang disebabkan karena 

                                                             
77 Ibid. h. 4. 
78 Ibid. h. 18 
79 Basir Barthos, Manajemen Sumberdaya Manusia: Suatu Pendekatan 

Makro (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 64. 
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terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung 

angkatan kerja.
80

 

 Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja 

yang dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja 

adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 

samapi 64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan 

angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan 

penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk 

bekerja atau sedang mencari pekerjan pada tingkat 

upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja 

adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh 

penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang 

tidak bekerja penuh.
81

  

Perencanakan pertumbuhan ekonomi dalam 

hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja, juga 

diperlukan adanya perencanaan tenaga kerja secara 

tepat. Tujuan utama faktor produksi adalah guna 

mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah dan 

gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut. Ini 

berarti bahwa setelah tingkat upah tertentu, dengan 

naiknya tingkat upah tidak akan mendorong seseorang 

untuk bekerja lebih lama atau lebih giat karena pada 

tingkat pendapatan yang relatif tinggi orang ingin 

hidup lebih santai. Peningkatan tersedianya jumlah 

tenaga kerja bagi proses produksi itu dapat terlihat 

baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun 

dalam jumlah hari kerja orang maupun jam kerja 

orang.
82

 

                                                             
80 Mulyadi, Op.Cit. h. 74 
81 Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan Edisi Ke VI 

(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002), h. 113-114. 
82 Ibid. h. 119-122. 
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Penduduk sebagai sumber tenaga kerja, oleh 

karena itu tenaga kerja tersebut dapat bekerja secara 

produktif dan akhirnya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan di lain pihak penjaminan 

kesempatan kerja penuh bagi tenaga kerja yang ada 

merupakan syarat utama perkembangannya.
83

 Dengan 

mutu penduduk dan tenaga kerja yang biak, maka 

akanmenghasilkan angkatan kerja yang baik pula. 

Selain itu dengan adanya pertambahan penduduk 

maka akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang 

kemudian menambah kemungkinan untuk dapat lebih 

banyak lagi berproduksi. 

4. Tinjauan Tentang Human Capital Investment 

a) Pengertian Human Capital Investement 

Pemanfaatan sumber daya alam sangat 

bergantung pada sumber daya manusia yang 

mengelolanya. Menurut Aloysius
84

 sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber 

daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan 

sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan 

mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 

Human Capital Investment atau investasi modal 

manusia sama halnya dengan istilah modal insani. 

Menurut Todaro, modal insani atau modal manusia 

adalah investasi produktif terhadap orang-orang, 

mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

gagasan, kesehatan dan lokasi seringkali dihasilkan 

dari pengeluaran di bidang pendidikan, program 

pelatihan dalam pekerjaan, dan perawatan kesehatan. 

Investasi modal manusia pada dasarnya sama dengan 

investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga 

diperhitungkan rate of return (manfaat) dari investasi 

                                                             
83 Basir Barthos, Manajemen Sumberdaya Manusia: Suatu Pendekatan 

Makro (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 10-11. 
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pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan 

investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya 

terlebih dahulu. 

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam 

mengukur kualitas Human Capital Investment, antara 

lain: IPM, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini, variabel human capital 

investment diukur berdasarkan angka IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks 

komposit tunggal yang walaupun tidak dapat 

mengukur semua dimensi pembangunan manusia, 

tetapi mengukur tiga kemampuan dasar (basic 

capabilities) penduduk. Menurut UNDP, tiga 

kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan 

sehat mengukur peluang hidup atau harapan hidup, 

berpengetahuan dan berketerampilan serta akses 

terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mencapai standar hidup yang layak. IPM 

diperkenalkan oleh United Nation Development 

Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan 

dipublikasikan secara berkala dalam Human 

Development Report (HRD). IPM dapat menetukan 

peringkat atau level pembangunan suatau wilayah atau 

Negara. Nilai IPM berkisar anatar 0-100. Terdapat 

tiga dimensi pembangunan manusia yaitu angka 

harapan hidup (AHH), pengetahuan yang diukur 

dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama 

sekolah (RLS) serta standara hidup layak diukur 

dengan kemampuan daya beli (purchasing power 

parity).
85

 

Konsep pembangunan manusia yang 

dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan 
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manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori sebagai 

berikut
86

 : 

1) Tinggi : IPM lebih dari 80,0 

2) Menengah Atas : IPM antara 66,0-79,9 

3) Menengah Bawah : IPM antara 50,0-65,9 

4) Rendah : IPM kurang dari 50,0 

 

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat 

merefleksikan status pembangunan manusia adalah 

Human Developmet Index (HDI) atau IPM. IPM 

merupakan suatu index komposit yang mencakup tiga 

bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat 

mendasar yakni
87

: 

(a) Usia Hidup 

Pembangunan manusia harus lebih 

mengupayakan agar penduduk dapat mencapai 

usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya 

banyak indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur usia hidup tetapi dengan 

mempertimbangkan ketersedian data secara 

global, UNDP memilih indikator angka harapan 

hidup waktu lahir (life expectancy at birth) yang 

biasa dinotasiak dengan eo. Angka kematian bayi 

(IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu 

karena indikator itu dinilai tidak maju. Seperti 

halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan 

keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan 

hanya bidang kesehatan. Di Indonesia, eo 

dihitung dengan metode tidak langsung. Metode 

ini menggunakan dua macam data dasar yakni 
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rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata 

amak yang masih hidup. 

(b) Pengetahuan 

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui 

secara luas sebagai unsure mendasar dari 

pembangunan manusia. Dengan pertimbangan 

ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan 

dua indikator yakni angka melek huruf (Literacy 

Rate) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years 

School). 

(c) Standar Hidup Layak 

Selain usia hidup dan pengetahuan dasar 

pembangunan manusia yang diakui secara luas 

adalah standar hidup layak. Banyak indikator 

alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur 

unsure ini. Dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data secara internasional UNDP, 

memilih GDP per kapita riil yang telah 

disesuaikan (adjusted real GDP per capita) 

sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan 

indikator untuk keduan unsure IPM lainnya, 

indikator hidup layak diakui sebagai indikator 

input, bukan indikator dampak, sehingga 

sebenarnya kurang sesuai dengan unsure IPM. 

Walaupun demikian UNDP tetap 

mempertahankannya karena indikator lain yang 

tidak tersedia secara global. Selain itu, 

dipertahankannya indikator input juga merupakan 

argumen bahwa selain usia hidup dan 

pengetahuan masih banyak variabel input yang 

pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM.  

Tahapan perhitungan IPM adalah sebagai 

berikut: 

i) Tahap pertama perhitungan IPM adalah 

menghitung indeks masing-masing 
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komponen IPM (indeks harapan hidup = X1, 

pengetahuan =X2 dan standar hidup layak = 

X3) 

 

Indeks X(i) = [X(i) – X(i) min] / [X(i)max 

– X(i)min] 

 

Keterangan: 

X(i)   = indikator ke-i (i=1,2,3) 

X(i) min = nilai minimum X(i) 

X(i)max = nilai maksimum X(i)  

 

Tabel 2.1 

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator komponen IPM 

Indikator  Nilai 

Maksimum  

Nilai 

Minimum  

Catatan 

Angka 

Harapan 

Hidup  

85 25 Sesuai standar 

global (UNDP) 

Angka 

Melek Huruf 

100 0 Sesuai standar 

global (UNDP) 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

15 0 Sesuai standar 

global (UNDP) 

Konsumsi 

Perkapita 

yang 

disesuikan 

732,72 300.000 

(1996) 

UNDP 

menggunakan 

GDP perkapita riil 

yang disesuaikan 
360.000 

(1999) 

Sumber : Manual Teknis Opersional  Pengembangan dan 

Pemanfataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 

Perencanaan Pembangunan Manusia (BPS, Bappenas, UNDP) 
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ii) Tahapan kedua adalah menghitung rata-rata 

sederhana dari maing-masing indeks Xi 

dengan rumus : 

IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] 

Keterangan: 

X(1)  = indeks harapan hidup kelahiran 

X(2)  = indeks melek huruf (2/3) AMH + 

(1/3) indeks RLS 

X(3)  = indeks konsumsi per kapita yang 

disesuaikan 

iii) Tahap ketiga adalah menghitung reduksi 

Shortfall yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan perkembangan nilai IPM dalam 

suatu kurun waktu tertentu dengan rumus : 

r = {(IPM t + n – IPM t) / (IPM ideal 

– IPM t) x 100} 1/n 

keterangan : 

IPMt  = IPM pada tahun t 

IPMt+n = IPM pada tahun t+n 

IPM ideal = 100 

 

b) Hubungan Human Capital Investment dengan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pendidikan pada diri seseorang dapat 

meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dan 

menggunakan informasi serta memperoleh 

pemahaman akan perekonomian serta memberikan 

pilihan apakah seseorang ingin menjadi produsen, 

konsumen atau yang lain. Tenaga kerja, modal fisik 

dan tanah dapat mengalami demishing return akan 

tetapi ilmu pengetahuan tidak bisa. Jadi, investasi 

modal manusia merupakan faktor utama dalam 
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peningkatan faktor produksi secara total.
88

 Demikian 

pula kesehatan seseorang sangat berpengaruh dalam 

aktivitas ekonomi sehari-hari. Apabila kesehatannya 

baik, maka berdampakk positif bagi aktivitas ekonomi 

manusia tersebut, namun jika kesehatannya buruk 

maka manusia tidak bisa melakukan ekonomi dengan 

optimal. 

 

5. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam 

a) Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk mengalokasi dan mengelola 

sumberdaya untuk mencaai fallah berdasarka prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
89

 Ilmu 

ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial 

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 

yang di ilhami oleh niali-nilai islam.
90

 

1) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi dalam islam merupakan 

kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur 

atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-

Quran dan Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai 

pedoman dasar bagi setiap individu dalam 

berperilaku ekonomi. Prinsip-prinsip dasar 

ekonomi islam yang akan menjadi kaidah pokok 

yang akan membangun struktur dan kerangka 

ekonomi islam, yaitu sebagai berikut:
91

  

(a) Kerja 

Islam memerintahkan setiap manusia untuk 

bekerja sepanjang hidupnya. Islam sendiri 

                                                             
88 Kuncoro, 2010:9 
89 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam Teori Dan Praktik (Jakarta: 

PT. Intermasa,1992), h. 54. 
90 Ibid. h. 10. 
91 P3EI, Op.cit. h.65-66 
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membagi waktu menjadi dua yaitu beribadah 

dan bekerja mencari rizki. Secara umum kerja 

berarti pemanfaatan sumber daya bukan hanya 

pemilikannya semata.  

(b) Kompensasi 

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi 

dari implementasi prinsip kerja yakni setiap 

pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi 

atau imbalan. Islam juga mengajarkan setiap 

pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya 

berhak untuk mendapatkan imbalan, dan 

sebaliknya segala tindakan yang merugikan 

orang lain harus mendapat sanksi. 

(c) Efisiensi 

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara 

suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) 

dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan 

sumber daya melibatkan lima unsur pokok, 

yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang dan 

waktu. Sedangkan hasil terdiri dari aspek 

jumlah dan mutu. Perilaku penghematan 

merupakan suatu upaya untuk mencapai 

efisiensi teknis. Efisiensi teknis diukur dengan 

perbandingan antara hasil (output) dan 

masukan (input) yang digunakan. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin efisiensi 

pengelolaan sumber daya. 

(d) Profesionalisme 

Profesionalisme merupakan implikasi dari 

efisiensi.  

(e) Kecukupan 

Menjamin kebutuhan hidup bagi pelaku 

ekonomi, baik muslim maupun non muslim. 
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Sandang, pangan, papan, pendidikan, akses 

sumber daya, kerja, menikah dan kaya. 

(f) Pemerataan kesempatan 

Kesamaan dalam memperoleh kecukupan 

tanpa memperhatikan gender, rasa tau 

golongan tertentu. 

(g) Kebebasan 

Manusia bebas dalam memperoleh 

kemashlahatan hidupnyadalam konteks 

kebebasan sesuai dengan syariat islam. Bebas 

dengan artian tidak melanggar syariat islam. 

(h) Kerjasama 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa 

tanpa bantuan orang lain. Islam mengajarkan 

kita untuk bekerja sama dalam berusaha dan 

dalam pencapaian kesejahteraan. Kerja sama 

antar sesama manusia, antar umat muslim, 

antar Negara dan lain-lain. 

(i) Persaingan 

Bersaing dalam konteks persaingan sesuai 

dengan syariat islam yaitu dalam hal takwa 

dan kebaikan dan tidak saling merugikan. 

Bersainganlah secara sehat dan jauhi 

monopoli atau monopolistik. Price, quality, 

marketing, etc. dengan tidak melanggar 

syariat islam. 

(j) Keseimbangan  

Keseimbangan hampir sama dengan nilai „adl 

yakni keseimbangan atau adil dalam prinsip 

ekonomi islam. Contohnya ialah 

keseimbangan pasar yang merupakan bentuk 

kongkrit dari prinsip keseimbangan yang tidak 
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saling merugikan satu sama lain dan didasari 

atas saling ridho satu sama lain. 

(k) Solidaritas 

Solidaritas sendiri bermakna ganda yakni 

tolong menolong dan toleransi. Solidaritas 

juga harus menghilangkan sifat eksklusif dan 

mngedepankan kemaslahatan bersama. 

Melonggarkan dalam hal pemenuhan janji dan 

juga dalam menuntut hak. Contohnya seperti 

menjauhkan perilaku tidak adil dengan 

sesame manusia, dalam segi ras, agama 

keyakinan dan lain-lain. 

(l) Informasi simetri 

Informasi simetri atau trasparan adalah prinsip 

yang sangat dianjurkan dalam islam. Adanya 

kejanggalan dalam informasi dn kenyatan 

menjadikan suatu transaksi menjadi transaksi 

yang haram karena bisa sama merugikan salah 

satu pihak. 

 

        Sedangkan nilai-nilai dasar ekonomi islam 

terdiri dari lima konsep fundamental, yaitu:
92

 

(1) Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid) 

Tauhid adalah keyakian bahwa tidak ada 

sesuatu pun yang layak disembah selain 

Allah. Dengan tauhid manusia menyaksikan 

bahwa “tidak ada sesuatupun yang layak 

disembah selain Allah dan tidak ada pemilik 

langit, bumi dan isinya, selain daripada 

Allah.” Karena itu segala aktivitas manusia 

dalam hubungannya dengan alam dan sumber 

daya serta manusia (muamalah) dibingkai 

                                                             
92 Adi Warman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 35. 
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dengan kerangka hubungan dengan Allah. 

Karena kepada Allah manusia akan 

mempertanggung jawabkan segala perbuatan, 

termasuk aktivitas ekonomi.  

(2) Keadilan (al‟adalah) 

Adl atau dalam bahasa Indonesia adalah 

keadilan merupakan nilai paling aasi dalam 

ajaran agama islam. Secara garis besar 

keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadan dimana terdapat kesamaan perlakuan 

dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, 

hak hidup secara layak, hak menikmati 

pembangunan, dan tidak adanya pihak yang 

dirugikan serta keseimbangan dalam setiap 

aspek kehidupan. 

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk 

mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut 

merugikan orang lain atau merusak alam. 

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran 

Islam termasuk dalam kehidupan sosial, 

politik dan ekonomi.  

(3) Sifat-Sifat Teladan Nabi (Nubuwwah) 

Allah mengutus para nabi dan rasul untuk 

menyampaikan petunjuk dari Allah kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik 

dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan 

untuk kembali ke asal segala sesuatu yakni 

Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi 

model terbaik yang harus diteladani manusia 

agar mendapat keselamatan di dunia dan di 

akhirat. Sifat-sifat utama nabi yang harus 

diteladani oleh semua umatnya dalam 

menjalankan aktivitas ekonominya 
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diantaranya adalah sidiq, amanah, tabligh dan 

fatonah. 

(4) Kepemimpinan (Khalifah) 

Nilai khilafah secara umum berarti 

tanggungjawab sebagai pengganti utusan 

Allah di alam semesta. Konsep khilafah 

secara umum dapat di definisikan sebagai 

amanah dan tanggungjawab manusia terhadap 

apa-apa yang telah diperbuatnya, dalam 

bentuk siakp dan perilaku manusia terhadap 

Allah, sesame dan alam semesta. Makna 

khilafah dalam ekonomi islam dapat 

dijabarkan dalam berbagai pengertian. Dalam 

ekonomi islam nilai khilafah dapat diterapkan 

dengan tanggungjawab berperilaku ekonomi 

dengan cara yang benar. Suatu usaha 

pemilikan, pengelolaan, ataupun pemanfaatan 

sumber daya yang tidak benar akan bisa 

membuat kerusakan yang dampaknya dapat 

langsung terlihat dan tidak dapat langsung 

dirasakan. 

(5) Hasil (Ma‟ad) 

Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi 

islam adalah motivasi para pelaku bisnis 

adalah untuk mendapatkan laba, baik laba di 

dunia maupun laba di akhirat. Karena itu 

konsep profit mendapatkan legitimasi dalam 

islam. 

2) Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan akhir dari ekonomi islam adalah 

sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri yaitu 

mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat melalui 

suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Untuk 

mencapai fallah manusia memerlukan pemenuhan 

kebutuhan keimanan yang benar yang mampu 
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membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan prilaku 

yang mengarah pada perwujudan mashlahah.93 Upaya 

mencapai mashlahah dan keadilan harus dilakukan 

dengan dasar akhlak islami sehingga tidak 

memperuncing konflik sosial. Mashlahah dapat 

dicapai apabila manusia hidup dalam keseimbangan 

karena keseimbangan merupakan sunnatullah.  

Seorang fuqaha asal Mesir yang bernama Prof. 

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ada tiga 

sasaran hukum islam yang menunjukkan bahwa islam 

dianggap sebagai umat manusia, yakni : 1) penyucian 

jiwa agar setiap muslim dapat menjadi sumber 

kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan; 2) 

tegaknya keadilan dalam masyarakat yang menuntut 

aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah; dan 

3) tercapainya mashlahah yakni mashlahah agama (al 

din), jiwa (al nafs), akal (al aql), keluarga dan 

keturunan (al nasl) dan harta benda (al mal).  

b) Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Berbagai literatur tentang ekonomi islam, istilah 

pertumbuhan ekonomi islam pada dasarnya memandang 

bahwa pertumbuhan konomi adalah bagian dari 

pembangunan ekonomi.
94

 Berdasarkan pengertian ini, 

maka pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan 

hal yang sarat akan nilai. Suatu peningkatan yang dialami 

oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan 

ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan 

brang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan 

membahayakan manusia. Didalam islam pertumbuhan 

ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu 

pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai 

iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk 

melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan 

                                                             
93 Ibid. h. 54. 
94 Directory.umm.ac.id, Ibnu Khaldun dan Teori Ekonomi diakses 5 April 

2018. 
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dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan 

pemikiran untuk mengejar segala ketertinggalan yang 

disesuaikan dengan prinsip syariah. 

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam 

pertumbuhan ekonomi perspektif islam ada beberapa 

faktor yang kaan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. 

Faktor-faktor tersebut yaitu: sumber daya yang dapat 

dikelola, sumber daya manusia, wirausaha dan 

teknologi.
95

 Islam juga melihat bahwa faktor-

faktortersebut sangat penting dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. 

1) Sumber daya yang dapat dikelola (Investable 

Resources) 

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan 

sumber daya yang dapat digunakan dalam 

memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan 

pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain industri, 

mesin dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal 

juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan 

demikian proses pertumbuhan ekonomi mencakup 

mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya 

tersebut dalam bentuk aset produktif, serta dapat 

digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan 

sumber modal terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

domestik/internal serta sumber eksternal. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir beban hutang yang 

berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan 

datang dari ketergantungan dengan barat.
96

 Oleh 

karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

sumber daya domestik seperti tabungan dan simpanan 

sukarela, pajak atau usaha lain berupa pemindahan 

sumber daya dari orang kaya kepada orang miskin. 

                                                             
95 Wilia Astuti, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Program Studi Ekonomi 
Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2012), h. 34. 

96 Sumitro Djoyohadikusumo, Op.Cit. h. 384. 
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2) Sumber daya manusia (Human Resources) 

Faktor penentu lainnya yang sangat penting 

adalah sumber saya manusia. Manusialah yang paling 

aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi, peran 

mereka mencakup beberapa bidang antara lain, dalam 

hal eksploitasi sumber daya yang ada, 

pengakumulasian modal, serta pengembangan institusi 

sosial ekonomi dan politik masyarakat. Maka sebab 

itu islam menganjurkan agar tidak meninggalkan 

keturunan dalam keadaan kekurangan seperti tertera 

dalam surah An-Nisaa ayat 9: 

 

                 

                    

 

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 

mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.” 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang dihrapkan, maka perlu adanya efisiensi 

dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut 

membutuhkan kualitas profesionalitas dan 

kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi 

dan tidak dapat berdiri sendiri. 

3) Wirausaha (Entrepreneurship) 

Wirausaha merupakan kunci dalam proses 

pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. 
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Wirausaha dianggap memiliki fungsii dinamis 

yang sangat dibutuhkan dalam suatu 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Chapra, salah 

satu cara yang paling konstruktif dalam 

mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan 

adalah dengan membuat masyarakat dan individu 

untuk mampu semaksimal mungkin 

menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara 

professional, produktif dan efisien.
97

 

4) Teknologi  

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan 

bahwa teknologi merupakan sumber penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara 

gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu 

keadaan yang tidak bisa ditentukan oleh inovasi-

inovasi dalam bidang teknologi. Kemajuan 

teknologi yang mencakup dua bentuk yaitu 

inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi 

produk berkaitan dengan produk-produk baru 

yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan 

produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi 

proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru 

yang lebih murah dalam memproduksi produk-

produk yang telah ada. 

c) Aglomerasi dalam Pandangan Ekonomi Islam  

Manusia adalah khalifah di muka bumi, islam 

memandang bahwa bumi dengan segala isinya 

merupakan amanah Allah kepada khalifah agar di 

pergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. 

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan 

petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut 

meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik 

                                                             
97 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Risalah Gusti, 

1999), h. 160. 
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aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam 

berekonomi, manusia diperintahkan oleh Allah agar 

segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa 

mashlahah baik untuk dirinya maupun orang lain. 

Didalam industri, proses produksi dalam ilmu ekonomi 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan 

manfaat (utility) baik dimasa kinimaupun dimasa yang 

akan datang. Sedangkan tujuan dari produksi adalah 

menyediakan barang dan jasa yang memberikan 

mashlahah maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut 

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:
98

 

1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat 

Hal tersebut dapat menimbulkan setidaknya dua 

implikasi, pertama produsen hanya menghasilkan 

barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (needs) 

meskipun belum tentu merupakan keinginan (wants) 

konsumen. Kedua kuantitas produksi tidak akan 

berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang 

wajar. Produksi yang berlebihan bukan hanya 

menimbulkan alokasi sumber daya ekonomi dan 

kemubaziran (wastage), tetapi juga menyebabkan 

terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat.
99

  

Menurut Mannan proses produksi usaha 

kerjasama antara para anggota masyarakat untuk 

menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan 

ekonomi mereka. Nilai persaudaran jika diaplikasikan 

kedalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan 

lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran 

lebih luas atau “sosialiasi sarana produksi” bukan 

                                                             
98 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam. 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 233. 

99 Ibid.  
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konsentrasi maupun eksploitasi sumber daya alam dan 

manusia lebih lanjut.
100

 

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-

Baqarah ayat 22: 

ٱ                      

                      

           

 

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagimu dan langit sebagi atap, dan Diam 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 

sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.”101 

 

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai 

khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan 

oleh Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat 

melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal 

berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan 

bersama.
102

 

2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan 

pemenuhannya 

3) Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan 

                                                             
100 Mohamed Aslan Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30. 
101 Departemen Agama RI, Al-Hikmah (Al-Quran dan terjemahannya) 

(Bandung: Diponegoro,2008), h. 4. 
102 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 102.  
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4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah 

kepada Allah 

Nilai universal lain dari ekonomi islam tentang 

produksi adalah perintah untuk mencari sumber-

sumber yang halal dan baik bagi produksi dan 

memproduksi dan memanfaatkan output produksi 

pada jalan kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain 

dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.
103

 

d) Angkatan Kerja dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Prinsip islam terlihat berbeda dengan mainstream 

ekonomi konvensional yang hanya menekankan pada 

aspek kualitas professional dengan mengabaikan kualitas 

moral. Moral selam ini dianggap merupakan rangkaian 

yang hilang dalam kajian ekonomi, maka islam mencoba 

mengembalikan nilai moral tersebut. Oleh karena itu, 

menurut islam untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang 

baik, orangg tersebut dituntu oleh syarat-syarat berikut 

yaitu: 

1) Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan 

yang tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini 

memberikan suatu jaminan moral yang seandainya 

ada penolakan kewajiban dalam kontrak atau 

pelayanan yang telah ditentukan. 

2) Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah 

menerima gaji secara penuh, maka ia dicela apabila 

tidak member kerja yang baik. 

3) Dalam islam kerja merupakan ibadah sehingga 

memberikan implikasi pada seseorang untuk bekerja 

secara wajar dan professional. 

Kitab suci Al-Quran memandang betapa 

pentingnya produksi kekayaan Negara, Al-Quran telah 

member penekanan yang lebih terhadap peranan tenaga 

                                                             
103 Ibid. h. 103. 
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manusia.
104

 Ini dapat dilihat dari petikan ayat dalam surah 

An-Najm ayat 39: 

                

 

Artinya:”Dan bahwasanya seseorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” 

 

Berdasarkan ayat tersebut diatas bahwa salah satu 

cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam ini adalah 

melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia 

dari ala mini tergantung kepada usaha. Semakin 

bersungguh-sungguh dia bekerja maka semakin banyak 

harta yang diperolehnya. 

Al-Quran menunjukkan prinsip tersebut dalam 

surah Al Anfaal ayat 53 melalui firman Allah sebagai 

berikut: 

                   

                   

 

Artinya: “Demikian itu karena sesunggunya Allah sekali-

kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah 

dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum itu 

merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

 

                                                             
104 Ibid.  
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Allah SWT memang mengkaruniakan 

anugerahNya dengan percuma tetapi Ia tidak memberikan 

sewenang-wenangNya. Bagaimanapun terdapat peraturan 

Allah diberikan kepada individu seperti juga kepada 

Negara. Seseorang atau Negara mesti sanggup bekerja 

keras atau dia tidak akan memperoleh apa-apa dan jika 

dia berusaha hasilnya aka diperoleh dan dia akan 

mendapat ganjaran yang memadai. 

Uraian diatas, makam tidak ada seorang pun 

individu atau Negara dapat hidup dengan makmur tanpa 

usaha yang sungguh-suungguh. Jika individu atau Negara 

menunjukkan kemerosotan atau ketidak cukupan dalam 

bekerja, karuniaNya akan ditarik kembali dan 

disingkirkan dari dunia ini. Ini merupakan hukum alam 

yang universal yang meliputi segenap ruang kehidupan. 

Kejayaan hanya untuk mereka yang bekerja keras (untuk 

mendapatkan lebih banyak harta kekayaan) untuk 

memuaskan kehendak mereka yang senantiasa 

bertambah. Tidak ada kehidupan yang penuh dengan 

“kebahagian dan karunia” tanpa kerja keras. Manusia 

hendaknya sanggup bekerja bersungguh-sungguh untuk 

mencari kehidupan yang gembira dan bahagia.
105

 

e) Human Capital Investment dalam Pandangan Ekonomi 

Islam 

Investasi modal manusia (Human Capital 

Investment) berkaitan dengan pembentukkan modal 

manusia, yaitu proses memperoleh dan meningkatkan 

jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan 

pengalaman, yang menentukan bagi pembangunan 

ekonomi dan politik suatu Negara.
106

 Human Capital 

Investment bukanlah memposisikan manusia sebagai 

modal layaknya mesin, sehingga seolah olah manusia 

sama dengan mesin. Justru Human Capital Investment 

                                                             
105 Ibid. h. 106. 
106 Jhingan. 1975 
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bisa membantu dalam hal pemngambilan keputusan 

pembangunan manusia dengan menitikberatkan pada 

investasi pendidikan (pelatihan). Penanganan SDM 

sebagai Human Capital menunjukkan bahwa hasil dari 

investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

investasi berupa pembangunan fisik. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ialah sebuah model konseptual 

mengenai bagaimana seseorang berteori mengenai hubungan-

hubungan antara beberapa faktor atau konsep untuk menjawab 

masalah penelitian.
107

 Adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu aglomerasi industri dan 

angkatan kerja. Variabel tersebut termasuk variabel 

independen dan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel dependen akan diukur dengan alat analisis 

regresi untuk memperoleh tingkat signifikansinya. Aglomerasi 

industri akan menyebabkan adanya persaingan industri yang 

selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga bahan baku dan 

faktor produksi, dan mengakibatkan biaya per unit mulai naik 

yang berdampak pada relokasi aktivitas ekonomi ke daerah 

lain yang belum mencapai skala produksi maksimum sehingga 

akan tercipta efisiensi produksi dan mendorong terjadinya 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi juga akan dapat terlaksana 

dengan baik apabila jumlah dan mutu dari tenaga kerja itu 

baik. Dengan mutu penduduk yang baik maka akan 

menghasilkan angkatan kerja yang baik pula, selain itu juga 

dengan adanya pertambahan penduduk maka akan menaikkan 

jumlah tenaga kerja yang kemudian menambah kemungkinan 

untuk dapat lebih banyak lagi berproduksi. Kemampuan daya 

beli masyarakat yang tinggi tercermin dari jumlah permintaan 

                                                             
107 Zulganef, Metode Penelitian Social Dan Bisnis (Yogyakarta: Graham 

Ilmu, 2013), H.46.  
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terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah 

sehingga akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

produksi barang/jasa sehingga akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.
108

 

Human Capital Investment yang diukur dari IPM yang 

memuat angka harapan hidup sebagai ukuran dari dimensi 

umur panjang dan hidup sehat, angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah sebagai ukuran dari dimensi pengetahuan 

dan kemampuan daya beli sebagai ukuran dari dimensi hidup 

layak. Umur panjang dan hidup sehat, pendidikan dan hidup 

layak menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi manusia 

dalam meakukan aktivitas sehari-hari termsuk didalamnya 

aktivitas ekonomi. Umur panjang dan hidup sehat 

memberikan kesempatan lebih lama dan lebih luas bagi 

manusia untuk melakukan kegiatan yang bernilai produktif 

missal bekerja ataupun menjadi pengusaha yang selanjutnya 

akan meningkatkan nilai barang dan jasa yang diproduksi 

yang selanjutnya berdampak positif yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bagi para pekerja 

pendidikan akan meningkatkan kemampuannya dalam 

mengoperasikan dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi 

modern dan memanipulasi modal fisik. Kemampuan daya beli 

masyarakat yang tinggi tercermin dari jumlah permintaan 

terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah 

sehingga akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
108 Irawan Dan M. Suparmoko, Op.Cit., H, 115.  
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
109

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka 

dapat dituliskan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

                                                             
109 Sugiyono,Op.Cit. h. 64  

AGLOMERASI 

INDUSTRI 

(X1) 

ANGKATAN 

KERJA 

(X2) 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

(Y) 

ANALISIS DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

HUMAN 
CAPITAL 

INVESTMENT  

(X3) 
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1. H0 : Aglomerasi industri tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung 

Periode 2014-2020. 

Ha : Aglomerasi industri berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020. 

2. H0 : Angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020. 

Ha : Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Periode 

2014-2020. 

3. H0 :  Human Capital Investment tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung Periode 2014-2020. 

Ha : Human Capital Investment tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung Periode 2014-2020. 
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