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ABSTRAK 
 

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 - 

2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan 

ekonomi ditandai dengan  proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. 

Upaya mempercepat pembangunan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dalam kegiatan ekonomi harus diiringi dengan 

infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur jalan dan listrik sehingga akan 

mendorong peningkatan potensi daerah yang berkesinambungan. Di kota Bandar 

Lampung merupakan kota dimana infrastruktur yang ada belum   sepenuhnya 

memadai dalam proses pembangunan ekonomi. Infrastruktur jalan yang masih 

banyak dalam kondisi rusak akan mempengaruhi sulitnya mobilitas barang maupun 

orang dari satu daerah ke daerah lain, sarana penerangan atau listrik juga belum 

sepenuhya terdistribusi kesemua wilayah   kota Bandar Lampung dimana   listrik 

merupakan salah satu energi yang memegang peranan penting untuk mendorong 

aktifitas ekonomi. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kuantitatif 

dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa buku, Jurnal dan 
dokumen   yang   diterbitkan   secara   resmi.   Serta   teknik   pengumpulan   data 
menggunakan  metode  dokumentasi  dan  studi  pustaka  yang  kemudian  diolah 
dengan menggunakan software SPSS 25. 

Dari hasil analisis secara parsial, pembangunan infrastruktur jalan 
berpengaruh  signifikan  terhadap   pertumbuhan   ekonomi  begitu  pula  dengan 
pembangunan infrastruktur listrik yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, Selanjutnya secara simultan menyatakan bahwa 

pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  pembangunan  infrastruktur  listrik 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pembangunan merupakan kegiatan yang penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah khususnya 

pembangunan infrastruktur jalan dan listrik yang harus dikelola dengan baik untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat. Di kota Bandar Lampug infrastruktur jalan dan 

juga  listrik  berpengaruh  Positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan 

kondisi jalan   dalam proses   pembangunan dan   sarana penerangan listrik dalam 

proses pendistribusian kesuluruhan wilayah kota Bandar Lampung,   dalam 

pandangan  Ekonomi  Islam  hal  tersebut  sesuai  dengan prinsip  keadilan dimana 

pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memenuhi 

kebutuhan rakyatnya dengan adil. 

Kata Kunci  :Pembangunan  Infrastruktur  Jalan,  Pembangunan  Infrastruktur 
Listrik, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam. 
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ABSTRACT 

 
EFFECT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON ECONOMIC 

GROWTH OF BANDAR LAMPUNG 2013 - 2019 IN ISLAMIC ECONOMIC 
PERSPECTIVE 

 
Economic growth is an indicator of the success of economic development 

marked by the process of increasing output per capita in the long term. Efforts to 

accelerate regional development can be carried out by increasing economic growth. 

Efficiency in economic activities must be accompanied by adequate infrastructure, 

especially road and electricity infrastructure, so as to encourage the sustainable 

increase of regional potential. In the city of Bandar Lampung itself is a city where 

the existing infrastructure is not yet fully adequate in the process of economic 

development. Road infrastructure is still a lot in a damaged condition will affect the 

difficulty of mobility of goods and people from one area to another, lighting or 

electricity facilities are also not yet fully distributed to all areas of the city of 

Bandar Lampung where electricity is one of the energies that plays an important 

role to encourage economic activity. 
This research uses quantitative research methods with the data sources used 

are secondary data in the form of books, journals and documents that are officially 
published.   As   well   as   data   collection   techniques   using   the   method   of 
documentation  and  literature  study  which  is  then  processed  using  SPSS  25 
software. 

From the results of the partial analysis, the construction of road 
infrastructure  has  a  significant  effect  on  economic  growth  as  well  as  the 
development of electricity infrastructure which has a significant effect on economic 

growth. Furthermore, it is simultaneously stated that the development of road 

infrastructure and the construction of electricity infrastructure have a significant 

effect on economic growth in Bandar Lampung City. In the Islamic Economic 

Perspective, development is an important activity to improve the welfare of the 

community in an area, especially the development of road and electricity 

infrastructure which must be managed properly to meet the interests of the 

community. In the city of Bandar Lampung, road infrastructure and electricity have 

a positive effect on economic growth due to road conditions in the development 

process and electric lighting facilities in the distribution process throughout the city 

of Bandar Lampung. must meet the needs of its people fairly 
. 

Keywords:    Road    Infrastructure    Development,    Electricity    Infrastructure 

Development, Economic Growth, Islamic Economics. 
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MOTTO 

 

ه ۞إِنَّ  واْ  ٱّللَّ دُّ ن تُؤه
ه
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َٰتِ يهأ َٰنه مه

ه
ۡمُتم بهۡۡيه  ٱۡۡل كه ا ِإَوذها حه ۡهلِهه

ه
ٰٓ أ ن  ٱنلَّاِس إَِله

ه
أ

 ِ ُۡكُمواْ ب
ۡدِل  َته ه إِنَّ  ٱۡلعه ا يهعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ ه إِنَّ  ۦ   نِعِمَّ َۢا بهِصرٗيا  ٱّللَّ ِميعه نه سه   ٥٨َكه

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”  

(QS. An- Nisa (4) : 58) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari istilah yang digunakan, selain itu 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas.  

Adapun Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar 

Lampung Tahun 2013-2019 dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”.  

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut. 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 Pengaruh dalam 

skripsi ini lebih merujuk kedalam sesuatu yang dapat 

membawa perubahan dibidang  pertumbuhan ekonomi  untuk 

menuju arah yang lebih positif. Pengaruh adalah sesuatu 

yang timbul baik dari orang ataupun benda yang 

mempengaruhi sesuatu yang ada di sekitarnya. 

2. Infrastruktur  

Infarstruktur adalah pelayanan atau sistem fisik  

kepada masyarakat dalam skala besar seperti air, jalan raya, 

listrik, kereta api, sistem penerbangan, telepon, komunikasi 

radio, dan lain-lainnya. Semua ini diperlukan untuk 

mendukung aktivitas perekonomian terutama dalam bidang 

perumahan, industri perdagangan, dan pertanian. Sarana 

                                                             
1 Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2012) ,633 . 



 

2 
 

pelayanan umum ini biasanya disediakan pemerintah, tetapi 

karena keterbatasan dana saat ini sebagian infrastruktur 

dikerjakan oleh swasta.
2
 Infrastruktur merupakan kebutuhan 

yang sangat Mendasar  untuk pengorganisasian struktur yang 

diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi sebagai layanan dan 

fasilitas yang diperlukan agar Pembangunan dan 

Pertumbuhan ekonomi dapat berfungsi dengan baik. 

3. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di 

suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Added 

Value) yang terjadi.  Pertumbuhan ekonomi diartikan juga 

sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang dimana persentase pertambahan output lebih tinggi 

dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada 

kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan 

ekonomi terus berlanjut.
3
 Pertumbuhan ekonomi diartikan 

Sebagai peningkatan output, teknologi yang makin 

berkembang, dan inovasi pada bidang sosial menjadi 

penilaian dalam peningkatan pendapatan yang terjadi 

katreana peningkatan produksi pada barang dan jasa. 

4. Ekonomi Islam 

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 Sunah. 
4
 Ekonomi Islam merupakan 

nilai-nilai Islam yang menjadi ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat. 

 

Berdasarkan penjelasan  judul yang telah diuraikan, dapat 

diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini 

                                                             
2  Ratih Trestati dan Eti Rochaerty, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010),162. 
3 Robinson Tarigan M.R.P., Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara,  2014), 46. 
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia, „Ekonomi Islam’, (Jakarta :Rajawali pers, 2013), 19. 
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adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang  berkaitan dengan  

infrastruktur yang merupakan  salah satu aspek penting dan vital 

untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan  menuju  

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional.
5 

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, 

dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan 

demikian pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Kota Bandar 

Lampung sebagai salah satu pemerintahan otonom terus berupaya 

menggerakkan berbagai potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini 

dilakukan agar para pelaku ekonomi dapat berperan serta dan 

berpartisipasi aktif menggerakkan perekonomian sehingga mampu 

memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung.  

Kota merupakan tempat dimana terdapat konsentrasi atau 

pemusatan kegiatan-kegiatan seperti pemusatan perdagangan, 

industri, pendidikan, dan kesehatan.
6
 Konsentrasi atau pemusatan 

inilah sangat memerlukan fasilitas penunjang yang dapat mampu 

mempermudah kegiatan-kegiatan perusahaan, industri  maupun 

masyarakat seperti terdapatnya fasilitas listrik, air, jalan, dan lain 

sebagainya. 

                                                             
5 Windhu Putra,S.E.,.M.Si. „Perekonomian Indonesia‟, (Depok:PT 

Rajagrafindo Persada, 2018), 42. 
6 Nor Aznin Abu Bakar and Siti Hadijah Che Mat, „The Effects of 

Infrastructure Development on Economic Growth in the Northern States of Malaysia‟, 
Quest Journals - Journal of Research in Humanities and Social Science, 5.9 (2017): 

28–32. 



 

4 
 

 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDRB di Kota Bandar Lampung Atas  

Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 

2013-2019 (Persen) 

Tahun 

Laju Pertumbuhan 

PDRB (Persen) 

2013 6,88 % 

2014 6,91 % 

2015 6,32 % 

2016 6,43 % 

2017 6,28 % 

2018 6,21 % 

2019 6,24 % 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung dalam Angka 2020 

Dari tabel 1.1 laju pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung 

atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 

2013-2019 mengalami fluktuasi, yaitu Seperti pada tahun 2013 

dan 2014  laju  pertumbuhan  produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,88% menjadi 6,91%. 

Namun pada tahun 2015 sampai 2019 laju pertumbuhan  PDRB 

mengalami terus mengalami penurunan dimana  Peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seharusnya 

diharapkan mampu menciptakan investasi yang pada akhirnya 

akan mendorong pembangunan di berbagai sektor ekonomi salah 

satu di antaranya adalah pembangunan sarana infrastruktur dalam 

mendukung proses pembangunan ekonomi. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis 

 Kelamin Tahun 2013-2019 

 Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2020 

Dari Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan 

Jenis Kelamin tahun 2013-2019 dapat dilihat bahwa Laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Bandar dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan secara signifikan. Meningkatnya Jumlah 

penduduk di kota Bandar Lampung disebabkan oleh  beberapa 

faktor salah satunya adalah pembangunan infrastruktr dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam melihat peranan 

tertinggi pembangunan infrastruktur di kota bandar Lampung 

yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                   
             

               
       

 

 

Tahun 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

Jumlah 

Total 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

2013 

 

475.039 

 

467.000 

 

942.039 

2014 

 

484.215 

 

476.480 

 

960.695 

2015 

 

493.411 

 

485.876 

 

979.287 

2016 

 

502.418 

 

495.310 

 

997.728 

2017 

 

511.371 

 

504.539 

 

1.015.910 

2018 

 

523.331 

 

513.725 

 

1.033.803 

2019 

 

528.804 

 

522.696 

 

1.051.500 

Total 

 

3.518.589 

 

3.961.502 

 

6.980.962 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu Negara ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non 

ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari SDA, akumulasi modal, 

organisasi, kemajuan teknologi, pembagian skala produksi dan 

pembagian kerja. Sedangkan faktor non ekonomi terdiri dari 

faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan administratif. 

Sedangkan Menurut teori modern ada faktor-faktor lain yang 

dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu Negara, yaitu faktor ketersediaan dan kondisi infrastruktur, 

hukum, stabilitas politik, kebijakan pemerintah dan birokrasi.  

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang  sedang 

melakukan perbaikan pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan 

infrastruktur di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2019  

tidak selalu menunjukkan peningkatan. Apabila infrastruktur 

Seperti jalan, air, listrik dan kereta api mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan  setiap tahunnya pemerintah akan dapat 

memenuhi lebih tinggi kebutuhan akan infrastruktur untuk 

wilayah Kota Bandar Lampung.  

Dilihat dari total Proporsi penggunaan rumah tangga terhadap 

air bersih di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 14.481.270 atau 

2,1% dengan data yang menunjukan peningkatan yang signifikan, 

hal ini menunjukan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk di 

suatu wilayah atau daerah maka kebutuhan hidup masyarakat akan 

meningkat pula guna memenuhi kebutuhan hidup seperti adanya 

air bersih. Sedangkan pembangunan infrastruktur di bidang kereta 

api mengalami fluktuasi dengan total proporsi penggunaan 

infrastruktur kereta api dilihat dari Kapasitas Angkutan 

Penumpang tahun 2013-2019 yaitu sebesar 2.128.888 atau sebesar 

0,3%.  Total proporsi penggunaaan air bersih dan proporsi 

penggunaan infrastruktur kereta api  dapat dilihat pada tabel 1.3 

dan 1.4 sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Jumlah Air bersih yang terdistribusikan di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2013-2019 

 

Tahun 

 

Air Terdistribusikan (m
3) 

 

2013 7 135 045 

2014 7 346 225 

2015 7 634 135 

2016 8 179 084 

2017 8 690 758 

2018 8 715 137 

2019 9 421 124 

Total 14 481 270 

    Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2020 

    Tabel 1.4 

Kapasitas Angkutan Penumpang KA di Kota Bandar Lampung  

Tahun 2013-2019 

Tahun Jumlah Penumpang 

(Orang) 

2013 320.321 

2014 321.231 

2015 323.236 

2016 352.300 

2017 394.100 

2018 207.000 

2019 210.700 

Total 2.128.888 

      Sumber : Ditjen Perkretaapian PT. KAI diolah 2020 
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Infrastruktur jalan di Kota Bandar Lampung dilihat dari tabel 

1.5 kondisi infrastruktur jalan mengalami fluktuasi dan stagnan. 

dimana dengan adanya infrastruktur jalan seharusnya mampu 

memegang peranan penting dalam mendorong berbagai aktivitas 

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kondisi 

jalan di Kota Bandar Lampung yang masuk kedalam kategori 

Kondisi jalan rusak diantaranya jalan pulau senopati, jalan pulau 

Sanghiang, jalan Pembangunan, jalan Way Kandis, jalan Tirta Ria, 

jalan Rya Cudu dan jalan M Yunus Ujung 

Tabel 1.5 

Kondisi Jalan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019 

 Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2020 

 

Pembangunan Infrastruktur jalan jika dilihat dari banyaknya 

pembiayaan menurut Tahun Dinas Perhubungan Di Kota Bandar 

lampung tahun 2013-2019, Total pengeluaran tahun 2013-2019 

yaitu sebesar 585,734 991 atau 84,3%. Hal ini terlihat pada Tabel 

1.6 sebagai berikut: 

 

Kondisi (Km) 

     Tahun 

/Year 

  
     Jumlah/ 

Total Baik Sedang Rusak 
Rusak 

Berat 

     Tidak 

Dirinci 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    2013 452.280    373.990   41,630   22.625     14.465      900.320 

   2014 470.250      568.030  40.595    21.135     14.980      900.320 

   2015 512.004    330.630   30.200 15.720 12.870      901.464 

   2016 854.188 -      46.132 - -     900.320 

   2017 733,780     51.896      60.395 72.497 -      918.568 

   2018 931.200    144.830 1   21.120 156.490 - 1.353.640 

   2019 983.251     163.679     137.503 62.574 6.634 1.353.640 

   Total  7.228.272 
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Tabel 1.6 

Banyaknya pembiayaan menurut Tahun Dinas Perhubungan di Kota 

Bandar lampung Tahun 2013-2019 

 

Sumber : BPS Kota Bandar  Lampung  Data diolah Tahun 2021  

 

Ketersediaan infrastruktur listrik juga dapat mempengaruhi 

secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan 

produksi rumah tangga maupun industri agar dapat 

memaksimalkan output yang dihasilkan. Pada dasarnya,  

ketersediaan infrastruktur lain seperti listrik merupakan suatu 

upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh 

masyarakat. Pengelolaan  infrastruktur ini sangat perlu 

diperhatikan oleh pemerintah secara serius karena hal ini 

menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Adapun 

perkembangan infrastruktur listrik di kota Bandar Lampung pada 

tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi dengan total proporsi 

penggunaan rumah tangga terhadap listrik di Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2019 memiliki rata-rata sebesar 

206.774.432 atau 29,7% yang dapat terlihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tahun Pembiayaan 

2013 517.234.770 

2014 658.292.050 

2015 355.458.730 

2016 684.381.640 

2017 662.211.430 

2018 613.427.460 

2019 609.201.860 

Total 4.100.207.940 

Rata-Rata 585.734.991 
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Tabel 1.7 

Pemakaian kWh Pelanggan Pra Bayar di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2013-2019 (kWh) 

Tahun    Daya Terjual 

(kWh) 

 

2013 

 

132.738.112 

 

2014 

 

168.291.513 

 

2015 

 

113.987.988 

 

2016 

 

187.134.877 

 

2017 

 

177.328.297 

 

2018 

 

450.208.749 

 

2019 

 

217.731.493 

 

Total 

 

1.447.421.029 

 

Rata-Rata 

 

206.774.432 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung data diolah 2021 

 

Di sisi lain dalam Prespektif ekonomi Islam memiliki misi 

yang jauh lebih luas dan komprehensif, dimana ekonomi 

pembangunan bukan sekedar membangun perekonomian rakyat 

melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental 

yang berarti pula membangun manusia secara utuh.
7 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).  

                                                             
7 Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal 

Kajian Ekonomi Islam – Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 2.  
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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 bangsa. Lebih dari itu 

ilmu ekonomi islam mempunyai orientasi ganda dalam hal 

ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin 

(ukhrawi).
8
 Tujuan pembanguan ekonomi dalam islam yaitu 

membangun ekonomi yang kuat, sebagai mana disebutkan dalam 

Al-Quran surah Al Mulk ayat 15 sebagai berikut; 

 

 َِ ِيََُ ََٱَّلذ َم ُلُه ل  ع  َج  ۡرض 
َف ََٱۡلأ  َْذ لُِٗلا ُشِا ِاََْٱمأ ُُكُ َو  ا  ُ ِ ٌ اكِت َو  ِِف

َِويَّرِزأقٍَِِ أٍََِۦ   ١٥ََٱمنُُّشِرَُِإَوَل 

Artinya :”Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”(Q.S.Al-Mulk:67:15).9 

 

Ayat diatas disebutkan dalam Al-Qur‟an dalam konteks 

kemudahan pemanfaatan bumi, suatu Negara atau Daerah 

diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan kekayaan yang ada di 

                                                             
8 Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi: Telaah Atas 

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

No. 2 (Desember, 2012), 539. 
9 Kementrian Agama RI, „Al- Qur‟an Tajwid & Terjemahan‟ (Bandung: 

DiPonogoro, 2016), 563. 
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bumi guna meningkatkan perekonomian Negara atau Daerah 

tersebut.  

Pembangunan Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi biaya produksi, di kota bandar 

Lampung jika dilihat dari tabel yang telah diuraikan infrastruktur 

yang memiliki peranan tertinggi di Kota Bandar Lampung adalah 

infrastruktur jalan dan listrik yaitu sebesar 84,3% dan 29,7%. Oleh 

Sebab itu dalam penelitian ini hanya akan mengambil infrastruktur 

yang memiliki peranan tertinggi di kota Bandar Lampung yaitu 

infrastruktur jalan dan listrik. Fasilitas infrastruktur seperti listrik 

dan jalan merupakan elemen penting dalam proses produksi dari 

sektor- sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan 

pertanian, keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya 

peningkatan produktivitas bagi faktor- faktor produksi.
10

  

Prasarana infrastruktur tidak hanya digunakan oleh pihak 

rumah tangga tetapi juga digunakan oleh pihak swasta, bahkan 

pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya infrastruktur ekonomi 

sehingga diharapkan mampu membawa kesejahteraan dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi 

dapat berjalan lebih efisien.
11

 Pembangunan infrastruktur seperti  

jalan dan  listrik diperlukan untuk mempermudah aktivitas 

ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah.
12

 Wilayah yang memiliki prasarana yang 

memadai mampu menarik para investor untuk berinvestasi ke 

daerahnya dan mampu berkembang cepat dibandingkan dengan 

wilayah yang memiliki prasarana minim. 

Pentingnya ketersedian infrastruktur merupakan salah satu hal 

yang dibutuhkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian:"Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap 

                                                             
10  Subandi, „Ekonomi Pembangunan‟, (Bandung :Alfabeta, 2014), 9. 
11 Suriani and Cut nanda Keusuma, „Pengaruh Pembangunan Infrastruktur 

Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia‟, Journal of Chemical 

Information and Modeling, 53.9 (2019): 89–99. 
12 Prawidya Hariani and Efen Silvia, „Analisis Pengaruh Infrastruktur 

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Di Kabupaten Simalungun‟, Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan 

Studi Pembangunan), 15.1 (2014): 16–36. 
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Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2019.” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan 

maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Laju pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung 

mengalami penurunan pada tahun 2013-2019 dimana 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung seharusnya diharapkan mampu menciptakan 

investasi yang pada akhirnya akan mendorong 

pembangunan di berbagai sektor ekonomi 

b. Pembangunan infrastruktur jalan mengalami fluktuasi dan 

stagnan pada tahun 2013-2019 

c. Pembangunan infrastruktur Listrik  mengalami fluktuasi 

pada tahun 2013-2019  

2. Batasan Masalah 

Penulis mengangkat permasalahan penelitian dengan 

adanya batasan variabel, yakni variabel yang hanya berkaitan 

dengan Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-

2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah Skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-

2019 ?   

2. Apakah Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Listrik 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

Tahun 2013-2019 ?   

3. Apakah Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan 

Pembangunan Infrastruktur Listrik  Secara Simultan Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-

2019 ?  

4. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pembangunan 

Infrastruktur jalan dan listrik di kota Bandar Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam ? 

 

E. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan proposal 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis besaran Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung Tahun 2013-2019. 

2. Untuk menganalisis besaran Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung Tahun 2013-2019. 

3. Untuk menganalisis besaran Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Dan Pembangunan Infrastruktur Listrik  

Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung Tahun 2013-2019. 

4. Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam 

Pembangunan Infrastruktur jalan dan listrik di kota Bandar 

Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan illmu pengetahuan: Pertama bagi akademisi, 

memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan 

dibidang perekonomian mengenai permasalahan apakah 

Infrastruktur jalan dan listrik berpengaruh secara simultan 

maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dikota Bandar 

Lampung pada tahun 2013-2019. Menambah literatur 

mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan 

Ekonomi Islam. Kedua bagi penulis, menambah wawasan 
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mengenai pengaruh Infrastruktur jalan dan listrik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dikota Bandar Lampung pada 

tahun 2013-2019 dalam perspektif ekonomi islam. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan: Pertama bagi Pemerintah, 

agar dapat melakukan Peningkatan Infrastruktur jalan dan 

listrik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota 

Bandar Lampung secara menyeluruh. Kedua  bagi Masyarakat, 

agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai Pengaruh 

Infrastruktur Jalan dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dikota Bandar Lampung pada tahun 2013-2019  dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.8 

Penelitian Terdahulu 

 

NO 

 

Judul 

 

Peneliti 

 

Hasil Penelitian 

1.  Pengaruh 

Peningkatan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota 

Sibolga 

Harry Kurniadi 

Admaji dan 

Kasyful Mahalli 

(2013) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Infrastruktur Jalan dan 

Infrastruktur air bersih 

berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan ekonomi di Kota 

Sibolga, sedangkan 

Infrastruktur listrik dan 

infrastruktur  telekomunikasi 

berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi kota 

Sibolga.
13

 

 

2.  Pengaruh 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Mega Lestari 

Suhadak (2017) 

Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa Pembangunan 

Infrastrukutr berpengaruh 

signifikan terhadap 

                                                             
13 H. Atmaja and K. Mahalli, „Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga‟, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3.4 

(2015):11–19. 
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Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Pemerataan 

Ekonomi 

Indonesia 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Hal tersebut 

ditunjukan hasil dari inner 

model oleh nilai t-statistic 

sebesar 187.773 dan p-values 

sebesar 0.000.
14

  

3.  Pengaruh 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi 

Bengkulu 

Azuwandri, Retno 

Agustina 

Ekaputri, Sunoto 

(2013) 

Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa dengan mengunakan  

Mode pendekatan model fixed 

effect dengan metode Pooled 

Least  Square (PLS) untuk 

masing masing persamaan. 

Panjang Jalan mempunyai 

hubungan positif dan 

Signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.
15

  

4.  Analisis 

Pengaruh 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Kota Kendari 

Sitti Rachma 

Ramadhani 

Maskur (2017) 

Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa berpengaruh positif 

signifikan antara Infrastruktur 

Listrik terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Kendari. 

Pengaruh positif siginifikan ini 

mengindikasi bahwa 

peningkatan yang terjadi pada 

pembangunan Infrastruktur 

Listrik akan berimplikasi 

terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Kota 

Kendari.
16

 

 

                                                             
14 Mega Lestari and Suhadak, „Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Badan Pusat 

Statistik Tahun 2003-2017)‟, Jurnal Administrasi Bisnis, 70.1 (2019): 98–105. 
15 Azuwandri Azuwandri, Retno Agustina Ekaputri, and Sunoto Sunoto, 

„Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Bengkulu‟, EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 7.2 (2019): 199–

208. 
16 S.R.R Maskur, R. Rostin, and Asrianti Dja‟wa, „Analisis Pengaruh 

Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kendari‟, 

Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2006, (2019): 23–24. 
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5.  Pengaruh 

Infrastruktur 

Publik Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota 

Langsa 

Iskandar dan  

Nuraini (2019) 

Dengan Metode analisis data 

berupa  analisis regresi linier 

berganda (Multiple Regression 

Analysis), menunjukan hasil 

bahwa infrastruktur jalan dan 

air berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota 

Langsa sebesar 21,7923% 

sedangkan sebesar 78,2077% 

dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti di dalam 

penelitian ini.
17

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di 

atas, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan. 

Perbedaan tersebut terletak pada variabel penelitian, pada 

penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu variabel  jalan 

dan variabel  listrik saja sedangkan penelitian  lain menggunakan 

3 variabel penelitian yaitu  variabel jalan, listrik dan air bersih. 

Perbedaan lainnya yaitu pada metode penelitian, dimana pada 

penelitian ini menggunakan konsep konvensional dan perspektif 

ekonomi islam, sedangkan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan  hanya meggunakan metode penelitian konvensional. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Keterkaitan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi 

ditunjukkan dengan peningkatan output. Kurangnya ketersediaan 

infrastruktur di suatu daerah menyebabkan potensi sumber daya 

yang ada di daerah tersebut sulit untuk berkembang. Jika 

infrastruktur daerah dapat berkembang dengan baik maka akan 

merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang ada di daerah 

tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

masyaraka dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatt. 

                                                             
17 Hastina Febriaty, „Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Sumatera Utara‟, 3.1 (2019): 57–64. 
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Peningkatan ini diakibatkan karena mudahnya mobilitas faktor 

produksi yang terjadi antar daerah. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada infrastruktur yang meliputi infrastruktur jalan 

dan listrik. Kemudian peningkatan infrastruktur ini akan 

memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini akan 

meningkatkan aktivitas produksi dari berbagai sektor. Adapun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

: Secara Parsial 

: Secara Simultan 

 

 

 

 

 

 

    Infrastruktur Jalan (X1) Pertumbuhan 
Ekonomi Kota 

Bandar Lampung 

Tahun 2013-2019 

(Y) 

Peran Pemerintah Terhadap 

Pembangunan Infrastruktur Dalam 

Perspektif ekonomi Islam  

H1 

H2 

H3 

    Infrastruktur Listrik (X2) 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, 

yaitu: 

BAB I Pendahuluan  

Bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II Landasan Teori  

Bab landasan teori memiliki isi yang terdiri dari landasan teori 

yang sesuai dengan penelitian, kerangka berpikir, dan pengajuan 

hipotesis yang digunakan.  

 

BAB III Metodologi Penelitian  

Bab metodologi penelitian menjelaskan tentang waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan 

teknik analisis data.  

 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan  

Bab analisis data dan pembahasan membahas tentang hasil 

yang diperoleh dari data yang sudah diteliti dan memberikan 

solusi yang sesuai dengan penelitian.  

 

BAB V Penutup  

Bab penutup menjelaskan terkait kesimpulan penelitian yang 

singkat dan memiliki saran untuk berbagai pihak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pembangunan Infrastruktur 

a. Pengertian Pembangunan Infrastruktur 

Infrastruktur adalah pelayanan kepada masyarakat 

dalam skala besar seperti air, jalan raya, listrik, kereta api, 

sistem penerbangan, telepon, komunikasi, radio, dan lain-

lain. Semua infrastruktur diperlukan untuk mendukung 

aktivitas perekonomian terutama dalam bidang 

perumahan, industri, perdagangan, dan pertanian. Sarana 

pelayanan umum ini biasanya disediakan pemerintah, 

tetapi karena keterbatasan dana sebagian infrastruktur 

dikerjakan oleh swasta. Stone dalam Kodoatie 

mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas 

fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen 

publik untuk pemerintah dalam penyediaan air, tenaga 

listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan 

ekonomi dan sosial. 
18

 Pembangunan infrastruktur harus 

dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi yang berada di 

daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta 

prioritas daerah. Semakin tinggi nilai Produk Domestik  

Regional Bruto (PDRB) suatu daerah maka akan 

menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi 

serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami 

kemajuan dalam perekonomian.  

Sistem infrastruktur merupakan pendukung dari 

fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur 

dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-

                                                             
18Ratih Trestati, dan Eti Rochaerty, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 156. 
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struktur dasar, peralatan-peralatan, instansi-instansi yang 

dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem 

sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
19

 Sistem 

infrastruktur adalah persyaratan fisik dasar untuk 

organisasi sebuah struktural dan juga sebagai sistem 

pendukung utama terhadap fungsi-fungsi sistem sosial dan 

masyarakat. 

Prioritas pembangunan nasional diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur di koridor-koridor ekonomi 

yang memiliki daya dukung dan gerak yang efektif dan 

memiliki manfaat yang tinggi terhadap pertumbuhan 

ekonomi sosial yang berkeadilan. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur digunakan untuk memenuhi 

daya saing perekonomian nasional.
20

 Pembangunan 

Infrastruktur merupakan pelayanan kepada masyarakat 

berupa sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah 

untuk mendukung aktivitas perekonomian pada bidang 

perumahan, industri, perdagangan, dan pertanian dan lain 

sebagainya.  

 

b. Peran Pembangunan Infrastruktur 

Canning dan Pedroni menyatakan bahwa infrastruktur 

mempunyai sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur 

misalnya jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, 

mempunyai sifat eksternalitas positif. Canning dan Pedroni 

memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh 

berbagai infrastruktur adalah eksternalitas positif yang 

dapat menaikkan produktivitas seluruh input pada proses 

produksi.  

Eksternalitas positif dalam infrastruktur yaitu berupa 

pengaruh limpahan (Spillover Effect) pada bentuk 

peningkatan produksi disuatu daerah dalam sektor 

pertanian tanpa harus menaikkan input kapital dan energi 

                                                             
19  Ibid.,172. 
20 RKP Presiden Republik Indonesia,  BAB V bidang Infrastruktur (Jakarta, 

2010), 11.5.2 
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kerja ataupun juga menaikkan level teknologi. Dengan 

dibangunnya infrastruktur, taraf produktivitas suatu daerah 

dalam sektor pertanian akan meningkat. Salah satunya 

yang paling terlihat merupakan infrastruktur jalan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 

2005 mengenai Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur, menyebutkan beberapa jenis infrastruktur 

yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah, yaitu 

infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur 

pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, 

infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, 

dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.  

Infrastruktur ekonomi memiliki peranan krusial dalam 

mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Perbedaan infrastruktur juga acapkali didasarkan  dalam 

investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. 

Pembahasan mengenai infrastruktur cenderung menunjuk 

dalam pembahasan barang publik. Kondisi ini sesuai 

dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh 

pemerintah dan bagi setiap pihak yang memakai 

infrastruktur tidak diharuskan memberi bayaran secara 

langsung. 
21

 Peran pembangunan infrastruktur adalah untuk 

mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara 

atau suatu daerah baik itu infrastruktur transportasi, 

infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air 

minum dan sanitasi, dan infrastruktur lainnya, sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005. 

 

c. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan 

Infrastruktur  Listrik 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang 

mencakup segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas, yang berada dalam permukaan tanah atau air, 

                                                             
21 Robert J Kodoatie, ‘Pengantar Manajemen Infrastruktur’ (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2016), 25. 
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kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
22

 Jalan 

sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan 

jalan khusus. 
23

  

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai 

merupakan salah satu faktor terpenting untuk 

meningkatkan kesejahteran masyarakat. Suatu daerah jika 

memiliki infrastruktur jalan yang baik dan memadai maka 

perekonomian daerah tersebut akan mengalami 

peningkatan, peningkatan perekonomian suatu daerah akan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga 

pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pengaruh 

pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di dalam penelitian ini dapat dilihat dari panjang 

jalan menurut permukaan jalan di Kota Bandar Lampung 

dimana data tersebut dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Bandar Lampung.  

Sedangkan pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan adalah kegiatan perencanaan, 

pengandaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan 

infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur 

ketenagalistrikan adalah semua hal yang berhubungan 

dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga 

listrik, distribusi tenaga  listrik, gardu induk, dan sarana 

pendukung lainnya.
24 

Pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dengan 

adanya ketersediaan pasokan listrik yang terjangkau dan 

merata dapat menggerakan akses pendidikan maupun 

kesehatan. Untuk melihat pengaruh pembangunan 

                                                             
22   Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Ayat (4). 
23 Slamet dan Mujiono, ‘Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Terhadap Perekonomian Dan Distribusi Pendapatan Intra Dan Interregional‟ 

(Bogor: Pustaka Baru Perss, 2010), 16. 
24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 1ayat 1(1-2) 
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infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di 

dalam penelitian ini dapat dilihat dari total daya listrik 

terjual (Kwh) di Kota Bandar Lampung dimana data 

tersebut dapat diperoleh dari PT. PLN (Persero) Kota 

Bandar Lampung. 

 

d. Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,  

antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan 

produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan 

kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Dari 

alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur 

dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan 

daerah. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting 

dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan 

produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja.
  

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan 

bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan 

ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. 

Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu 

daerah. Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu 

daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola 

persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. 

Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan 

daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan 

investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk 

mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat 

kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.
 25

 

Infrastruktur adalah satu aspek krusial dan penting 

untuk meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi  

nasional maupun regional. Laju pertumbuhan ekonomi 

                                                             
25 Subandi, „Ekonomi Pembangunan’ (Bandung: Alfabeta, 2012), 23. 
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suatu negara maupun daerah tidak bisa dipisahkan dari 

ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, listrik, 

maupun infrastruktur lainnya. Inilah yang menjadi faktor 

pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari 

pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan. 

 

e. Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang 

masuk kategori milik generik harus dikelola oleh negara. 

Dari sisi  jangka waktu pengadaannya, infrastruktur dalam 

perspektif ekonomi Islam dibagi sebagai dua jenis yaitu 

infrastruktur yang sangat diharapkan oleh  masyarakat 

serta menundanya akan mengakibatkan bahaya atau dharar 

bagi masyarakat dan infrastruktur yang diharapkan namun 

tidak begitu mendesak dan masih sanggup ditunda 

pengadaannya. Dewasa ini, pembangunan infrastruktur 

sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. 

Infrastruktur  terkait  dengan segala bangunan atau fasilitas 

fisik yang membawa perubahan sosial dan ekonomi bagi 

masyarakat di sekitarnya. Seringkali pembangunan suatu 

fasilitas bangunan fisik membawa imbas yang sangat besar 

bagi masyarakat. 

Di Indonesia yang memiliki kawasan hutan lindung 

wajib  mempunyai konsep pembangunan infrastruktur yang 

ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang terlalu 

berlebihan untuk kepentingan masyarakat tanpa 

memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan 

merusak sumber daya alam yang dalam hakikatnya akan 

merugikan manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Oleh 

sebab itu, perlu adanya pertimbangan dalam setiap  

aktivitas pembangunan infrastruktur, karena akan selalu 

berdampak kepada lingkungan. 
26

  

Pembangunan infrastruktur dalam pandangan ekonomi 

Islam merupakan aspek pembangunan yang memiliki 

                                                             
26 Ibid., 86. 
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karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan 

pembangunan ekonomi konvensional, Islam memandang 

bahwa tidak hanya pembangunan material saja yang 

penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral. Karena 

pembangunan dalam pandangan Islam tidak hanya 

berorientasi pada yang sifatnya duniawi namun lebih dari 

itu, yaitu dunia dan akhirat. 

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al-A‟raf 

ayat 56 dan Ar-Rum ayat 41-42 sebagai berikut: 

 

َ ٗل  ََو  َِِف ْ ِسُدوا ۡرِضَُتفأ
َوَ َٱۡلأ  ا  ُ َِٰح ل  َإِصأ د  ُعِهَُب عأ ََٱدأ َإِنذ ۚ ًعا ى  ط  َو  ا ِأفا خ 

َ َِر ۡحأ ج  ََٱّللذ ِسنِيَ ق ِريٞبَّوِي  أُىحأ ٥٦َََٱل
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik. ( Q.S. Al-

A‟raf:7:56) 27 

 

رَ   ُ ادََُظ  س  ََٱمأف  َِِِف ّ رَِوَ َٱمأب  ََٱۡلأ حأ يأِدي
 
َأ ت جأ س  َك  ا هََٱنلذاِسَةِى  ُُ َِلُِذيق 

َ ض  ِيب عأ ََٱَّلذ َي رأِجُعِن  هأ ُُ نذ َم ع  ْ ِىنُِا ٤١ََع  ََقُلأ َِِف ْ ۡرِضَِسرُيوا
َٱۡلأ 

َْف َ ََٱًُظُروا ف  يأ َٰقِت ُثَك  َع  ن  ِييَ َك  ََٱَّلذ ِكِي  ۡشأ هَوُّ َُ ُ َث  كأ
 
َأ ن  ُلََۚك  تأ ِويَق 

٤٢ََ
Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

                                                             
 27 Kementrian Agama RI, „Al- Qur‟an Tajwid & Terjemahan‟ (Bandung: 

DiPonogoro, 2016), 157. 
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mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka 

bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)". (Q.S.Ar-Rum:30:41-

42). 28 

Berdasarkan Alquran surah Ar-Rum ayat 41-42 dan 

surah Al-A‟raf ayat 56, bahwa Allah SWT melarang 

manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, melainkan 

selalu berdo‟a menjadi orang  yang lebih  baik (Muhsinin), 

karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang 

berbuat kebaikan. Serta dalam merencanakan 

pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, 

berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju ke 

bawah dan ke atas maksudnya yaitu perkembangan Kota 

mengarah kepada masyarakat lapisan atas maupun lapisan 

bawah. 

Manusia diangkat sebagai khalifah yang diamanati 

untuk menjaga kelestarian alam dan dilarang untuk 

merusaknya. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan 

alam, mengolahnya, dan memanfaatkan alam sebagai bekal 

beribadah kepada Allah SWT untuk beramal sholeh. 

Tentunya berlaku dalam hal pembangunan ekonomi, 

Pembangunan ekonomi seharusnya tetap dilakukan dengan 

memperhatikan lingkungan. Untuk memajukan daerah 

tidak serta merta  menggunakan berbagai macam cara 

hingga merusak lingkungan, dimana berbagai kepentingan 

pembangunan sosial dan ekologi tetap bisa terjaga dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

                                                             
   28 Ibid., 408-409. 



 

28 
 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di 

suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Added 

Value) yang terjadi.  Pertumbuhan ekonomi diartikan juga 

sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang dimana persentase pertambahan output lebih 

tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan 

ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa 

pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.
 29

 Pertumbuhan 

ekonomi merupakan sebagai suatu proses kenaikan 

kapasitas produksi dengan mewujudkan peningkatan 

pendapatan nasional jangka panjang. Jangka panjang 

berarti kesejahteraan tercermin pada peningkatan output 

perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif 

dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh 

daya beli masyarakat yang semakin meningkat.  

Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif 

yang menggambarkan  perkembangan suatu perekonomian 

dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.
 

Rumus Menghitung tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi :
 
 

  
         

    
      

Keterangan:                  

g    : Tingkat pertumbuhan ekonomi. 

GDP1   : Gross Domestic Product tahun satu (1)  

GDP0  : GDP tahun  sebelumnya .
30

 

 

Adapun cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi di 

Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini adalah dengan 

                                                             
29 Drs. Robinson Tarigan M.R.P., Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara,  2014), 32. 
30 Sadono Sukirno, ‘Makro Ekonomi: Teori Pengantar’ (Jakarta: PT Raja 

GRafindo, 2015), 9. 
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menggunakan Produk Domestik Regional Bruto  di Kota 

Bandar Lampung, dimana Produk Domestik Regional 

Bruto merupakan indikator utama yang digunakan dalam 

mengevaluasi kinerja setiap perekonomian suatu negara.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 

nilai tambah bruto semua barang dan jasa yang tercipta 

atau didapatkan dari daerah domestik suatu wilayah yang 

timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor 

produksi yg dimiliki residen atau non-residen.  

Dalam menghitung angka-angka  PDRB terdapat tiga 

pendekatan yang dapat digunakan diantaranya: 

1) Menurut Pendekatan Produksi  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai tambah atas harga dasar 

barang dan jasa yang didapatkan oleh berbagai unit 

produksi pada suatu wilayah pada jangka waktu 

tertentu (umumnya satu tahun) ditambah pajak atas 

produk neto (pajak kurang subsidi atas produk). 

2) Menurut Pendekatan Pendapatan  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

adalah jumlah balas jasa yg diterima oleh faktor- 

faktor produksi yang ikut serta pada proses produksi 

disuatu daerah pada jangka waktu tertentu (umumnya 

satu tahun). Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah penjumlahan kompensasi pekerja, 

surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan 

pajak kurang subsidi atas produksi dan impor.  

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pengeluaran adalah ukuran dasar (basic measure) 

yang mendeskripsikan penggunaan atas barang dan 

jasa (product) yang didapatkan melalui kegiatan 

produksi. Dalam konteks ini, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran 

mendeskripsikan output akhir berdasarkan proses 
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produksi yang berlangsung pada batas-batas teritori 

suatu daerah. 
31

 

Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga 

berlaku maupun antar dasar harga konstan, di dalam 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat Tiga 

pendekatan yang dapat digunakan diantaranya, 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pengeluaran. 

 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

1) Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat 

bahwa pendapatan nasional dan pendapatan perkapita 

akan semakin lambat pertumbuhannya apabila 

terdapat kekurangan penduduk, pendapatan perkapita  

lebih rendah  dibandingkan  produksi marginal, maka 

pertambahan penduduk  dan meningkatnya 

pembangunan akan menaikkan pendapatan perkapita. 

Menurut pandangan ekonomi klasik, spesialisasi, 

efisiensi, dan pasar bebas merupakan tiga syarat 

mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian 

dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum 

(Economic harmony and general welfare).  

 Adam Smith adalah orang yang pertama  

membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis 

didalam dua buku  mahakaryanya yaitu “An Inquiry 

into the Nature And Causes of The Wealth of Nations 

dan Theory Of Moral Sentiments ”. Inti ajaran Smith 

adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-

luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa 

yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut 

Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan 

efesiensi membawa kondisi ekonomi kepada full 

                                                             
31 Ibid., 23. 
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employment, dan jaminan pertumbuhan ekonomi 

sampai tercapai posisi stasioner. Kebijakan pasar 

bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah 

dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan 

tersebut karna adanya campur tangan tersebut hanya 

akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.
 32

 Inti 

teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah bahwa 

suatu perekonomian akan berkembang apabila  

jumlah penduduk dan pembangunan  terus meningkat 

yang akan memperluas pasar sehingga mendorong 

adanya spesialisasi, munculnya spesialisasi akan 

meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

 

2) Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini 

dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu 

Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Harrod 

mengemukakan teorinya pertama kali pada tahun 1939 

dalam Economic Journal dengan judul An Essay on 

Dynamic Theor sedangkan Domar mengemukakan 

teorinya pertama kali pada tahun 1947 dalam American 

Economic Review dengan judul Expansion and 

Employment. Jadi, teori ini dikembangkan oleh kedua 

ekonom tersebut secara terpisah, namun karena esensi 

teori mereka sama maka kedua teori tersebut sekarang 

ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 

Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar 

merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. 

Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak 

mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam 

jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini 

menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu 

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam 

                                                             
32 Lincolin Arsyad, „Ekonomi Pembangunan‟, edisi 5 (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015), 73. 
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jangka paniang. Dengan kata lain, teori ini berusaha 

menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu 

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan 

mantap (steady growth). Menurut teori Harrod-Domar, 

pembentukan modal merupakan faktor penting yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-

Domar ini mempunyai beberapa asumsi yakni: 

a) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh 

(full employment) dan faktor-faktor produksi yang 

ada juga dimanfaatkan secara penuh (full 

utilization). 

b) Perekonomian terdiri dari dua sektor sektor rumah 

tangga dan sektor perusahaan .  

c) Besarnya tabungan masyarakat proporsional 

dengan besarnya pendapatan nasional.
33

 

Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar ini 

menekankan bahwa sangat penting menyisihkan 

sebagian pendapatan Negara untuk membiayai dan 

memperbaiki barang-barang (bangunan, material, 

peralatan, dan sebagainya) yang mengalami kerusakan 

sebagai upaya untuk memajukan perekonomian Negara 

yang pada intinya untuk mencapai steady growth. 

 

c. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam   

Islam mementingkan nilai keadilan dibandingkan 

hasil. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah mendahului 

sistem kapitalisme atau marxisme yang berkembang 

dibarat. Dalam kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf yang 

mengungkapkan harga dalam pembahasan tentang 

pertumbuhan ekonomi, dimana ia menetapkan saran bagi 

khalifah Harun Al- Rasyid untuk mengatur pajak. 

Menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah 

yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata 

akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi 

                                                             
33 Robinson Tarigan M.R.P.,Op.,Cit.., 34. 
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tetapi tidak diiringi dengan distribusi yang merata. Namun 

demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah 

pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan 

yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan 

distribusi pendapatan yang merata.
 34

 Islam 

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang diharapkan terus menerus dari tingkat 

pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang merupakan 

faktor produksi yang seharusnya mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.  

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya 

didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia. Allah 

telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam Al-Qur‟an. 

Allah berfirman dalam QS. An- Nahl ayat 90: 

َ َ ۞إِنذ ََِٱّللذ َة ُمُر
أ
لَِي أ دأ َٰيَِوَ َٱمأع  س  حأ ِ

ََٱۡلأ َذِي ََِٰإَويخ آيِٕ ب  ََٱمأُقرأ َٰ َه  ٌأ ي  و 
ِيَ آءَِع  ش  حأ رَِوَ َٱمأف 

أُىٌك  َيوَ َٱل ِ ََٱۡلأ غأ ُرون  كذ َح ذ  نذُلهأ َم ع  ٩٠ََي عُِظُلهأ
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” 35 

Dalam Ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kita 

sebagai Khalifah hendaknya bersikap adil dan selalu 

berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang 

status sosialnya. Allah melarang kita berbuat kejahatan 

pada sesama muslim, Allah memberikan cobaan kepada 

kita tidak lain hanya untuk menguji hambanya dan 

menjadikan ujian tersebut sebagai pelajaran dalam 

hidupnya. 

                                                             
34 Nurul Huda, „Ekonomi Pembangunan Islam’, edisi 1  (Jakarta: Pustaka 

Baru Perss, 2015), 125. 
35 Kementrian Agama RI, Op., Cit., 277. 



 

34 
 

Adapun asas-asas pertumbuhan ekonomi dalam 

Islam ada empat, yaitu:  

1) Tauhid  

Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan 

sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh 

kepada Allah SWT, kepatuhan manusia kepada Allah 

dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka 

mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan-

Nya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh. 

2) Rububiyyah 

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat 

Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia yang 

berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan 

membimbing kehidupan manusia supaya sempurna 

dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, 

mengawal, menampung dan mengurus kehidupan 

mahkluk ke arah kesempurnaan. 

3) Khalifah  

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi 

ini. Tanggung jawab utamanya ialah sebagai 

pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti 

akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai 

pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak 

alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan 

adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan oleh 

Allah melalui nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia 

wajib menghindari dari melakukan pembangunan 

dapat merusak, yaitu pembangunan yang membawa 

kepada keruntuhan, kekacauan, dan kezaliman/tidak 

adil.  

4) Tazkiyah  

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi 

mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya 

manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian 

dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat 

manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk 
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maju dan sejahtera. Manusia perlu menyucikan 

hubungan antara dirinya dengan Allah, manusia dan 

makhluk lain di dunia.
36

 Perbedaan yang paling utama 

antara konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam dan 

konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, 

di dalam Islam unsur spritualitas (Agama) menjadi 

prioritas utama, arti agama adalah ajaran agama yang 

bersumber dari Alquran dan Sunnah. Adapun asas-

asas pertumbuhan dalam Islam ada empat yaitu, 

Tauhid, Rububiyyah, Khalifah, dan Tazkiyah.  

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis Penelitian adalah pengujian kebenaran suatu data 

yang dikumpulkan melalui suatu penelitian. Hipotesis dapat juga  

diartikan sebagai jawaban sementara mengenai masalah dalam 

suatu penelitian yang bersifat dugaan karena masih harus 

dibuktikan mengenai kebenarannya, hipotesis dikatakan sementara 

karena belum didasarkan dengan fakta- fakta empiris yang di 

dapatkan melalui pengumpulan data hanya baru berdasarkan pada 

teori- teori yang relevan.
37

 Dengan adanya Hipotesis dalam suatu 

penelitian dapat memberikan gambaran  sementara mengenai  apa 

yang akan  diteliti. 

1. Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur  Jalan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rindang Bangun 

Prasetyo dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa 

infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu kebijakan 

pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 

sangatlah tepat dan perlu mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak.  Penelitian lainnya dilakukan oleh Azuwandri, 

                                                             
36 Nurul Huda, Op,.cit., 136. 
37 Ningrum, „Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah 

(Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X‟, JURNAL 

PROMOSI Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 5.1 (2017) :145–51. 
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Retno Agustina Ekaputri dan Sunoto, dalam penelitiannya 

dengan mengunakan  mode pendekatan model Fixed Effect 

dengan Metode Pooled Least Square (PLS)  menunjukan hasil 

bahwa panjang jalan berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada beberapa 

literature diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

jawaban sementara dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H01 :Pembangunan infrastruktur jalan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2019 

H1 :Pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 

2013-2019. 

 

Dari penjelasan hipotesis mengenai pengaruh  

pembangunan  infrastruktur  jalan terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 :Pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 

2013-2019. 

 

2. Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur Listrik Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Winanda di Kota 

Bandar Lampung yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Bandar Lampung”, hasil dari penelitian ini menunjukkan 

infrastruktur listrik dan air bersih berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 

pada beberapa literature tersebut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini 

adalah: 

H02 :Pembangunan infrastruktur listrik tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2019 
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H2 :Pembangunan infrastruktur listrik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2019. 

 

Dari penjelasan hipotesis mengenai pengaruh  

pembangunan  infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

H2 :Pembangunan infrastruktur listrik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2019. 

 

3. Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur Jalan dan 

Infrastruktur Listrik Secara Simultan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sumadiasa, Ni 

Made Tisnawati dan I Wirathi di Provinsi Bali yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik 

dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali”, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan 

memiliki hubungan korelasi positif namun tidak signifikan 

terhadap dari PMA dan pertumbuhan ekonomi sedangkan 

listrik memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada beberapa literature 

tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban 

sementara dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H03 :Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur 

listrik tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 

2013-2019 

H3 :Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur 

listrik berpengaruh secara simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kota Bandar Lampung tahun 

2013-2019. 
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Dari penjelasan hipotesis mengenai pengaruh  

pembangunan  infrastruktur  jalan dan infrastruktur listrik 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah diuraikan, maka 

hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah  

H3 :Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur 

listrik berpengaruh secara simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kota Bandar Lampung tahun 

2013-2019. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

A. Analisis Data  

1. Uji Asumsi  Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

                        One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

      Unstandardized Residual 

N 7 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .03314598 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .194 

Positive .128 

Negative -.194 

Kolmogorov-Smirnov Z .514 

Asymp. Sig. (2-tailed) .955 

a. Test distribution is Normal. 

 



 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

      Model 

Unstandardized 

Coefficients 

      Standardized 

Coefficients 

t    Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

      S td. 

Error Beta 

     

Tolerance      VIF 

1 (Constant) 2.999 2.120     10.414 .006   

Infrastruktur 

Jalan 

.443 .242 .648 3.403 .035 .651 1.536 

Infrastruktur 

Listrik 

.208 .295 .250 2.902 .021 .651 1.536 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

 

c. Uji Autokorelasi 

 

d.  Uji Hetereroskendastisitas 

Model Summary
b
 

        Model R R Square 

     Adjusted R 

Square 

S    Std.   Error 

of the 

Estimate 

       Durbin-

Watson 

1 .821a .674 .512 .041 1.045 

Coefficientsa 

      Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.999 2.120  10.414           .006 

Infrastruktur 

Jalan 

.643 .242 .648 

3.405       .035  

Infrastruktur 

Listrik 

.708 .295 .650   2.902  .021 

a. Dependent Variable: ABS_RES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a 

      Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.999 2.120  10.414           .006 

Infrastruktur 

Jalan 

.643 .242 .648 

3.405       .035  

Infrastruktur 

Listrik 

.708 .295 .650   2.902  .021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran II 

A. Berita Acara Seminar Proposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Berita Acara Munaqasyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C. Surat Keputusan Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran III 

A. Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


