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ABSTRAK 

 

Suatu perekonomian didalam negara dapat dikatakan terjadi 

pertumbuhan ekonomi, jika jumlah barang dan jasa disuatu negara ada 

kenaikan, yang dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

diukur dengan menggunakan nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

Komponen ekspor dari perdagangan internasional memiliki fungsi 

yang penting yaitu keuntungan dapat diperoleh oleh negara dan 

pendapatan nasional akan meningkat sehingga pembangunan ekonomi 

dapat lebih ditingkatkan. Selain itu Investasi berperan penting dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor, 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada periode 2008-2019 secara parsial maupun 

simultan serta bagaimana pandangan ekonomi islamnya. Hasil dalam 

penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel eskpor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia. Hasil pengujian secara parsial penanaman modal dalam 

negeri menunjukkan berarti bahwa variabel PDMN tidak berpengaruh  

positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.  Hasil 

pengujian secara parsial penanaman modal asing menunjukkan bahwa 

variabel PMA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel ekspor, penanaman modal dalam negeri, 

dan penanaman modal asing secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil 

analisis uji keofisien determinasi nilai R-squared sebesar 0.612785, 

hal ini berarti bahwa varians dari Ekspor, PMDN dan PMA mampu 

menjelaskan varians sebesar 61%, sedangkan 39% sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model.  

 

Kata kunci : Ekspor, Penanaman Modal Dalam Negeri, 

Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Perspektif 

Ekonomi Islam 

 









MOTTO 

                     

Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu 

bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S Al.Imron:139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk kemudahan serta penghindaran kesalahan dalam 

pemahaman maksud tujuan dalam penelitian ini, maka diperlukan 

adanya kejelasan mengenai sejumlah istilah terkait judul penelitian. 

Adapun judul skripsi ini adalah : “Pengaruh Ekspor, Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 

2008-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.  Dengan uraian 

pengertian yakni: 

1. Pengaruh ialah situasi tentang hubungan timbalbalik, sebab 

maupun akibat mengenai yang memberikan pengaruh dan 

yang mendapatkan pengaruh.
1
 

2. Ekspor ialah kegiatan penjualan barang dan jasa yang keluar 

dari area sebuah negara.
2
 

3. Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan keseluruhan 

modal yang ditanam baik milik Negara, warganegara maupun 

badan usaha bentuk badan hukum ataupun non badan hukum.
3
 

4. Penanaman Modal Asing ialah aktivitas menanam modal yang 

didalam nya terdapat unsur asing, hal ini ditentukan 

berdasarkan status warga negara, sumber modal dll, lalu 

modal yang dimasukkan juga bisa berupa kombinasi antara 

modal asing dengan modal dalam negeri.
4
  

                                                      
1 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 2007). 78 
2 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, 7th ed. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2018).194 
3 Budi Sutrisno H. Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia. (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2020). 74 
4 Dhaniswara K Harjono, Hukum Penanaman Modal.(Jakarta:PT 

Rajagrafindo Persada,2007). 47 
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5. Pertumbuhan Ekonomi merupakan naik nya produksi 

diperekonomian yang terwujud dalam pendapatan nasional 

yang naik
5
 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu tentang ekonomi yang diturunkan 

dari ajaran Al-Quran dan Sunnah.
6
 

Dari uraian tersebut maka bisa diketahui maksud dari judul skripsi 

ini ialahmenganalisis seberapa besar pengaruh ekspor, penanaman 

modal dalam negeri (PMDN),dan penanaman modal asing (PMA) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2008-2019 dan 

pandangan ekonomi Islamnya. 

B. Latar Belakang Masalah 

Suatu perekonomian didalam negara bisa dikatakan terjadi 

pertumbuhan ekonomi, jika tingkat barang dan jasa di sebuah negara 

ada kenaikan, yang dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa 

diketahui dari nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB).
7
 Negara juga 

bisa memakai salah satu indikator yaitu pertumbuhan ekonomi untuk 

melakukan penilaian dan evaluasi bagaimana pembangunan ekonomi 

didalam suatu negara tersebut.
8
 

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tengah berkembang 

yang melakukan pembangunan secara terencana dan berproses dengan 

tetap memperhatikan pemerataan dan kestabilannya dan terus 

berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hingga pada 

                                                      
5 Nurul Huda dkk, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Kencana, 

2015).8 
6 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 18 
7 Denny Kurnia Abdul Malik, “Pengaruh Utang Luar Negeri Dan 

Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,‖ Akuntansi 3, no. 2 

(2017): 27–42. 
8 Saifudin Zuhri Laili Monita Wulandari, ―Pengaruh Perdagangan 

Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 

2007-2017,‖ Riset Ekonomi Pembangunan 4, no. 2 (2019): 120. 
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gilirannya dapat diwujudkannya kenaikan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat.
9
  

Tabel 1.1 Data Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Tahun 2008-2019 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2008 6.01 

2009 4.55 

2010 6.22 

2011 6.50 

2012 6.23 

2013 5.58 

2014 5.02 

2015 4.88 

2016 5.03 

2017 5.07 

2018 5.17 

2019 5.02 

Sumber data BPS diolah
10

 

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dari tahun 2008-2019 mengalami fluktuasi, yang mana 

ditahun 2008 sebesar 6.01% lalu menurun ditahun 2009 sebesar 4.55 

%, lalu meningkat ditahun 2010 sebesar 6.22%, 2011 sebesar 6.50% 

namun kembali turun hingga tahun 2015 yakni tahun 2012 sebesar 

6.23%, 2013 sebesar 5.58%, 2014 sebesar 5.02%, dan 2015 sebesar 

4.88%, lalu meningkat kembali yakni tahun 2016 sebesar 5.03%, 2017 

sebesar 5.07%, 2018 sebesar 5.17% dan kembali turun ditahun 2019 

sebesar 5.02% 

Pertumbuhan ekonomi dalam islam diartikan sebagai 

perkembangan secara berkelanjutan dari  faktor produksi dengan 

                                                      
9 Rinaldi Syahputra, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,‖ Samudra Ekonomika 1, no. 2 (2017): 183. 
10 www.bps.go.id Diakses Pada Kamis Pkl 00.23. 
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menggunakan cara yang benar yang bisa memberi dampak dalam 

menyejahterakan manusia. Suatu peningkatan faktor produksi tidak 

dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika faktor produksi tersebut 

memberikan efek yang buruk dan berbahaya bagi manusia.
11

 

 Untuk mewujudkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, 

pemerintahan sebuah negara melaksanakan komponen kebijakan salah 

satunya yaitu melalui kebijakan perdagangan internasional.
12

 

Komponen ekspor dari perdagangan internasional memiliki fungsi 

yang penting yaitu keuntungan dapat diperoleh oleh negara dan 

pendapatan nasional akan meningkat sehingga pembangunan ekonomi 

dapat lebih ditingkatkan.
13

 Adam Smith mengemukakan teori absolute 

advantage (keunggulan mutlak) yaitu setiap negara akan memperoleh 

manfaat perdagangan internasional (gain from trade) karena 

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara 

tersebut memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage), serta 

mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan 

mutlak (absolute disadvantange).
14

 

Menurut teori post neoclassical dikenal dengan teori 

endogenenous economic growth yang menerangkan bahwa 

perdagangan internasional baik ekspor maupun impor memiliki 

pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. 

Sejalan dengan teori post neoclassical bahwa ekspor memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Balassa pada tahun 1978  

dan Kavoussi pada tahun 1984 melakukan penelitian mengenai 

pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada 

                                                      
11 Rizal Muttaqin, ―Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam 

Economic Growth in Islamic Perspektif,‖ Ekonomi Syariah Dan Bisnis 1, no. 2 

(2018): 119. 
12 Novegya Ratih Primandari, ―Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2000-2005,‖ Kolegial 5, no. 2 

(2017): 183. 
13 Selpiana Sinaga Ika Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah, 

―Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 

2013-2017,‖ Ekonomi Pendidikan 7, no. 2 (2019).48 
14 Hamdy Hady, Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan Perdagangan 

Internasional, Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). 29 
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fungsi produksi.
15

 Hasil penelitian mereka menemukan bahwa 

peningkatan ekspor memberikan kontribusi yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Lebih lanjut Salvator pada tahun 1990 menegaskan bahwa ekspor 

merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian 

yang dilakukan oleh Salvator menunjukkan bahwa ekspor merupakan 

salah satu faktor utama bagi negara berkembang untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dan 

investasi yang dilakukan oleh negara berkembang dapat mendorong 

output dan pertumbuhan ekonomi.
16

 

Tabel 1.2 Data Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2008-2019 

Tahun Nilai Ekspor Juta US$ 

2008 137 020,4 

2009 116 510,0 

2010 157 779,1 

2011 203 496,6 

2012 190 020,3 

2013 182 551,8 

2014 175 980,0 

2015 150 366,3 

2016 145 134,0 

2017 168  828,2 

2018 180 012,7 

2019 167 683,0 

Sumber Data BPS diolah
17

 

Dari data diatas dapat dipahami bahwa, nilai ekspor Indonesia 

dari tahun 2008-2019 juga mengalami fluktuasi, dimana Nilai ekspor 

pada tahun 2008 sebesar 137.020,4 US$, lalu menurun ditahun 2009 

sebesar 116.510,0 US$, dan mengalami peningkatan hingga 

                                                      
15 Ari Mulianta Ginting, ―Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia,‖ Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 11, no. 1 (2017): 1–20  
16 Ibid.3 
17 www.bps.go.id diakses pada Jumat 00.30. 
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yangpaling tinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 203.496,6 US$, 

namun cenderung menurun dibeberapa tahun selanjutnya hingga di 

tahun 2016 sebesar 145.134,0 US$, setelah itu mengalami 

peningkatan di tahun 2017 sebesar 168.828,2 US$, dan ditahun 2018 

sebesar 180.012,7 US$ namun mengalami penurunan kembali ditahun 

2019 yaitu sebesar 167.683,0 US$ setara dengan 

Rp.2.330.961.383.000. 

Kegiatan ekspor suatu negara memegang peran yang penting 

karena ekspor dapat mendatangkan devisa yang bisa diterapkan untuk 

membiayai impor bahan baku dan barang modal yang akan diperlukan 

untuk memproduksi dan meningkatkan pertambahan nilai. Hasil dari 

agregasi nilai tambah yang diperoleh dari keseluruhan unit produksi 

ekonomi ialah merupakan nilai dari PDB dan laju pertumbuhan di 

Indonesia dalam tahun ketahun dapat diketahui dari nilai ekspor yang 

menggerakan pertumbuhan perekonomian.
18

 

 Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi negara 

maju. Sebab tingginya sumber daya alam yang dimiliki menjadi 

kelebihan yang menarik untuk Indonesia dalam promosi negaranya 

Untuk memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

negeri, investasi berperan penting sebab investasi bisa membuat 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Investasi yang bernilai tinggi 

bisa memberi pengaruh yang besar bagi perekonomian sebuah bangsa, 

begitu juga kebalikannya apabila nilai investasinya kurang maka 

pembangunan bisa terhambat sehingga berimplikasi pada jumlah 

pengangguran secara otomatis bisa meningkat.
19

 Berdasarkan teori 

pertumbuhan neo klasik tradisional, tumbuhnya output berasal dari 

sejumlah faktor diantaranya yakni meningkatnya kualitas dan 

kuantitas tenaga kerja, bertambahnya modal (tabungan & investasi) 

                                                      
18 Ika Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah, ―Pengaruh Ekspor 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017.‖ Jurnal 

Ekonomi Pendidikan 7 No.2, 46 
19 Nuraini, ―Analisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Jambi,‖ Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 16, no. 1 (2016): 88. 
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dan kecanggihan tekhnologi.
20

 Karena Indonesia merupakan negara 

yang sedang berkembang di berbagai aspek pembangunan arah serta 

tujuan pembangunannasional ialah berusaha untuk mewujudkan 

masyarakat dengan keadilan dan kemakmuran,terutama salah satunya 

mengenai perekonomian.
21

  

Menurut Harrod-Dommar, adapun yang menjadi persyaratan 

untuk terwujudnya perekonomian dengan pertumbuhan yang tangguh 

atau steady growth dalam jangka yang panjang yakni diperlukannya 

investasi yang mana investasi itu bisa dalam bentuk Penanaman 

Modal Dalam Negeri ataupun Penanaman Modal Luar Negeri 

(PMA).
22

 Faktor dari besarnya investasi baik dalam bentuk PMDN 

ataupun PMA keduanya dapat berperan penting dalam menentukan 

tingkat pertumbuhan ekonomi dan dalam upaya membrantas 

kemiskinan  diIndonesia.
23

 Karena Investasi yang besar dapat 

dikaitkan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua 

investasi bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan 

modal, sehingga kedepannya dapat direalisasikan kedalam berbagai 

proyek untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan di dalam 

negeri.
24

  

Tabel 1.3 Data Realiasi Investasi Penanaman Modal Dalam 

Negeri Indonesia Tahun 2008-2019 

Tahun Investasi (Milyar Rupiah) 

2008 20 363,4 

2009 37 799,9 

                                                      
20 Recky H.E. Sendouw Yesi Hendriani Supartoyo, Jen Tatuh, “The 

Economic Growth And Regional Characteristrics : The Case of Indonesia,‖ 2013. 6 
21 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Indonesia (Jakarta: Prenada 

Media, 2007).1 
22 Herman Kambono, ―Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam 

Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,‖ Akuntansi 12, no. 1 (2020).138 
23 Arius Jonaidi, ―Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di 

Indonesia,‖ Kajian Ekonomi 1, No. April (2012): 144. 
24 Yoga Krissawindaru Arta, ―Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dan Angkatan Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah,‖ Economic Development Analysis Journal 2, 

no. 2 (2013): 3. 
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2010 60 626,3 

2011 76 000,8 

2012 92 182,0 

2013 128 150,6 

2014 156 126,3 

2015 179 465,9 

2016 216 230,8 

2017 262 350,5 

2018 328 604,9 

2019 386 498,4 

Sumber Data BPS Diolah
25

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, realisasi Investasi 

Penanaman Modal dalam Negeri Indonesia dari tahun 2008-2019 

selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. 

Negara yang tengah berkembang dapat memanfaatkan 

penanaman modal asing dalam memacu kenaikan pertumbuhan 

ekonomi. Penanaman modal asing bisa mengatasi kesenjangan antara 

persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan 

keahlian manajerial yang bisa mencapai target pertumbuhan serta 

pembangunan ekonomi. Maka penanaman modal asing yang masuk 

bisa memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, dengan makin 

besarnya modal asing yang masuk, maka pertumbuhan ekonomi dapat 

semakin tinggi.
26

 

Tabel 1.4 Data Realiasi Investasi Penanaman Modal Asing 

Indonesia tahun 2008-2019 

Tahun Investasi Asing (Juta US$) 

2008 14 871,4 

2009 10 815,2 

2010 16 214,8 

                                                      
25 www.bps.go.id diakses pada sabtu 23.00 
26 Abdul Malik, ―Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal 

Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.‖Jurnal Akuntansi 3 No.2, 38 

http://www.bps.go.id/
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2011 19 474,5 

2012 24 564,7 

2013 28 617,5 

2014 28 529,6 

2015 29 275,9 

2016 28 964,1 

2017 32 239,8 

2018 29 307,9 

2019 28 208,8 

Sumber data bps diolah
27

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas, Investasi Asing di 

Indonesia ditahun 2008 yaitu sebesar 14.871,4 US$ lalu menurun 

ditahun 2009 yaitu 10.815,2 US$ lalu pada tahun 2010-2013 

mengalami peningkatan yakni 2010 sebesar 16.214,8 US$, tahun 2011 

yaitu 19.474,5 US$, tahun 2012 sebesar 24.564,7 US$ lalu tahun 2013 

sebesar 28.617,5 US$, namun ditahun selanjutnya yaitu 2014 

mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 28.529,6 US$, lalu 

meningkat di tahun selanjutnya sebesar 29.275,9 US$ dan ditahun 

2016 turun kembali sebesar 28.964,1 US$  namun ditahun 2017 

mengalami kenaikan sebesar 32.239,8 US$ dan di 2 tahun selanjutnya 

mengalami penurunan kembali yakni 2018 sebesar 29.307,9 US$,  dan 

2019 sebesar 28.208,8 US $ setara dengan Rp.392.130.528.800. 

Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang sejahtera dan 

makmur tentu tiap negara akan terus berusaha, yang mana dalam 

upaya tersebut  bisa dilaksanakan dengan sejumlah cara yang berbeda-

beda antar negara satu dengan negara lain dimana salah satunya yaitu 

dengan menarik sebanyak-banyaknya investasi. Bagi Indonesia, 

kegiatan penanaman modal dapat memberi kontribusi yang langsung 

terhadappembangunan, karena didalam penanaman modal dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, pengetahuan, dan 

                                                      
27 www.bps.go.id diakses pada Minggu 22.00 . 



10 

 

dapat terciptanya lapangan kerja baru serta dapat mampu 

meningkatkan daya beli masyarakat.
28

 

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai seberapa 

besar pengaruhnya Variabel Ekspor , Penanaman Modal dalam Negeri 

(PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2008-2019 serta 

bagaimana pandangan ekonomi islam nya mengenai variabel yang 

digunakan, adapun penulis menggunakan rentang waktu dari tahun 

2008-2019 dikarenakan penelitian ini ingin melanjutkan penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. 

2. Nilai ekspor Indonesia yang mengalami fluktuasi 

3. Penanaman modal dalam negeri selalu meningkat disetiap 

tahunnya, namun untuk  realisasi penanaman modal asing 

cenderung naik turun. 

Supaya penelitian lebih fokus penulis membatasinya yaitu hanya 

bterkait mengenai seberapa besar pengaruh ekspor, penanaman modal 

dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2008-2019 dalam 

perspektif ekonomi islam. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekspor berpengaruh tehadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2008-2019? 

2. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia 

tahun 2008-2019? 

3. Apakah penanaman modal asing (PMA) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008-2019? 

4. Apakah variabel independen (ekspor, penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 

                                                      
28 Dhaniswara K Harjono, Hukum Penanaman Modal.73-74 
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secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen (pertumbuhan ekonomi) Indonesia Tahun 2008-

2019? 

5. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap ekspor, 

penanaman modal dalam negri (PMDN), penanaman modal 

asing (PMA) dan pertumbuhan ekonomi? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tahun 2008-2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia tahun 

2008-2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA) 

terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia tahun 2008-2019 

4. Untuk mengetahui apakah variabel independen (ekspor, 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 

(PMA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen (pertumbuhan ekonomi) Indonesia tahun 2008-

2019 

5. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap 

ekspor, penanaman modal dalam negri (PMDN), penanaman 

modal asing (PMA) dan pertumbuhan ekonomi. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Bagi peneliti dapat bertambahnya wawasan serta 

pengetahuan mengenai tema yang dibahas dalam penelitian. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan 

saran untuk pengurusan strategi kebijakan yang 

berkaitan dengan ekspor, penanaman modal dalam 

negeri dan penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia yang 

lebih baik lagi. 
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2. Bagi peneliti yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

bahan referensi yang berkeinginan melakukan 

penelitian dengan topik yang sama.  

3. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh ekspor, penanaman modal dalam 

negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 

2008-2019. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Untuk menunjang pembahasan dalam menjawab permasalahan, 

peneliti menelusuri sejumlah literatur serta penelitian terdahulu yang 

sejalan terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar bisa 

digunakan untuk membandingkan dan menjadi acuan yang 

menggambarkan hasil-hasil penelitian terdahulu  sehingga penelitian 

terdahulu sangat bermanfaat bagi penelitian i ni. Adapun yang sesuai 

dengan hasil eksplorasi dari penelusuran ditemukan sejumlah 

penelitian terdahulu yangrelevan dengan penelitian ini yaitu 

diantaranya: 

Ika Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah dan Selpiana 

Sinaga pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan  judul Pengaruh 

Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 

2013-2017. Penelitian ini menghasilkan uji yang menyatakan kegiatan 

ekspor berpengaruhpositif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu adalah variabel PMDN, dan variabel PMA tidak di 

pergunakan pada penelitian terdahulu, lalu tahun yang dipergunakan 

dalam penelitian penulis juga berbeda dimana penelitian terdahulu 

menggunakan periode dari tahun 2013-2017  yakni selama 5 tahun, 

lalu penelitian penulis juga melihat dari perspektif ekonomi islam, 

sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat dari perspektif ekonomi 

islam. 

Triyanto ditahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi diIndonesia Tahun 2004-2016 Dalam 
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Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menyebutkan bahwa 

penanaman modal asing tidak ada pengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Adapun yang membedakan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu ialah Ekspor dan PMDN tidak 

dipergunakan kemudian tahun yang dipergunakan juga berbeda, 

dimana penelitian terdahulu menggunakan periode dari tahun 2004-

2016 yakni selama 13 tahun. 

Novegya Ratih Primandari pada tahun 2015 melakukan penelitian 

yang berjudul Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 2000-2015. Hasil penelitian 

adalah nilai ekspor berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia pada rentang waktu tahun 2000-2015 adalah 

sebesar 40,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yakni 

konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi. Perbedaan peneltian 

penulis dengan penelitian terdahulu adalah variabel PMDN, dan 

variable PMA tidak dipergunakan dalam penelitian terdahulu, lalu 

tahun yang digunakan juga berbeda dimana penelitian terdahulu 

menggunakan periode dari tahun 2000-2015 yakni selama 16 tahun, 

lalu penelitian penulis juga melihat dari perspektif ekonomi islam, 

sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat dari perspektif ekonomi 

islam. 

Febriana Rizki Syahrani pada tahun 2011 melakukan penelitian 

yang berjudul Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Indonesia Periode 1985-2009. Penelitian ini menyatakan bahwa 

PMDN memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan tingkat kepercayaannya 95%. Sementara PMA 

memberikan pengaruh yang tidak signifikan pada pertumbuhan 

ekonomi.  Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu yakni 

Ekspor tidak digunakan dalam penelitian terdahulu, kemudian tahun 

penelitian juga berbeda, dimana dalampenelitian penulis diambil dari 

tahun 2008-2019, sementara penelitian terdahulu dari tahun 1985-

2009, lalu penelitian penulis juga melihat dariperspektif ekonomi 

islam, sedangkan penelitian oleh Febriana tidak melihat dari 

perspektif ekonomi islam. 
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Ari Mulianta Ginting pada tahun 2017 melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menyatakan ekspor tahun 2001-

2015 mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 

yakni PMDN dan PMA tidak digunakan didalam penelitian terdahulu, 

dan penelitian penulis melihat dari perspektif ekonomi islam 

sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat dari perspektif ekonomi 

islam selain itu tahun yang dipergunakan juga berbeda yang mana 

penelitian Ari dari tahun 2001-2015 sedangkan penulis dari tahun 

2008-2019. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan didalam penelitian ini terdiri dari 5 bab,  

yang masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan yakni 

sebagai berikut dibawah ini : 

BAB I Pendahuluan  

Berisikan 8 subbab yang dimulai dari  penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang teori-teori yang 

dipakai dalam penelitian dan pengajuan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian serta menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji 

prasat analisis dan uji hipotesis. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dijabarkannya hasil deskripsi dan analisis data, sehingga hasil 

penelitian adalah jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang telah disampaikan di Bab I 

BAB V Penutup  

Berisi jawaban akhir berupa kesimpulan serta rekomendasi 

penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Perdagangan Internasional  

1. Pengertian Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional adalah pertukaran komoditas, 

produk, jasa, modal antara orang dengan perusahaan diberbagai 

negara. Perdagangan internasional telah ada sejak lama, dan 

memiliki dampak  yang besar pada perekonomian banyak negara.
29

 

Menurut Purwito, perdagangan Internasional didefinisikan 

sebagai perdagangan antara suatu tempat dengan tempat lainnya 

yang melewati batas-batas negara, bersifat interdependensi dengan 

menerapkan beberapa aturan tradisional, bilateral, regional, dan 

internasional melalui perjanjian dalam suatu institusi global.
30

 

Menurut Ekananda, pedagangan Internasional dapat 

didefinisikan sebagai aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh 

penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan 

bersama. Penduduk negara yang dimaksud adalah merupakan 

individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu 

negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara 

lain. Pada berbagai negara, perdagangan internasional menjadi 

salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross Domestik Bruto 

(GDP).
31

 

Perdagangan internasional juga dapat dikatakan sebagai 

powerfull engine of growth. Perdagangan internasional tidak hanya 

memberikan kontribusi pada pengalokasian sumberdaya yang lebih 

                                                      
29 Mariana Dubravska and Elena Sira, ―The Analysis of The Factors 

Influencing The International Trade of The Slovak Republic,‖ Procedia Economics 

and Finance 23, no. October 2014 (2015): 1210–16, https://doi.org/10.1016/S2212-

5671(15)00569-9. 1211 
30 M. Kholid Mawardi Diyamanta Mahadika, Suharyono, ―Peran Indonesia 

National Single Window (INSW) Terhadap Penanganan Barang Impor (Studi Kasus 

Pada PT. Otsuka Indonesia Malang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis 42, no. 1 (2017): 

46–55. 
31 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional (Jakarta: Erlangga, 2014).3 
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efisien, tetapi juga menularkan pertumbuhan ekonomi dari suatu 

negara kenegara lainnya.
32

 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan 

yang dilakukan oleh individu/penduduk maupun pemerintah yang 

dilaksanakan antara kedua pihak yang melewati batas-batas negara 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

2. Teori Perdagangan Internasional  

a. Teori Kunggulan Mutlak (Absolute Advantage) 

Teori (Absolute Advantage) atau Teori Keunggulan Mutlak 

adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya 

The Wealth of Nations. Adam Smith mengemukakan teori absolute 

advantage (keunggulan mutlak) yaitu setiap negara akan 

memperoleh manfaat perdagangan internasional (gain form trade) 

karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang 

jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak (absolute 

advantage), serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki 

ketidakunggulan mutlak (absloute disadvantage).
33

 Dalam teori 

Smith tentang perdagangam internasional berkaitan erat dengan 

teorinya tentang perkembangan ekonomi. Perdagangan dan 

pembangunan tidak dapat dipisahkan dalam teori ini. Keduanya 

dihubungkan melalui pembagian tenaga kerja. Meningkatknya 

persaingan yang dihadapi produsen dalam negeri sehingga 

perdagangan internasional sangat diperlukan, karena perdagangan 

internasional dapat mengurangi kemungkinan monopoli domestik. 

Smith berpendapat bahwa persaingan bebas, meskipun seringkali 

bukan untuk kepentingan produsen, perdagangan internasional 

selalu bermanfaat bagi publik. Smith juga menyebutkan aspek 

manfaat tambahan dari perdagangan internasional, yaitu transfer 

                                                      
32 Jurnal Ekonomi, Faizatul Amala, and Unggul Heriqbaldi, ―Dampak 

Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi : Pendekatan Panel Dinamis,‖ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, no. 2 (2015).116 
33Hamdy Hady, Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan Keuangan 

Internasional, Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).29 



18 

 

pengetahuan dan teknologi antara negara yang berbeda. Adopsi 

dari penggunaan teknik produksi baru mengarah pada pertumbuhan 

produktivitas dan pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan 

kekayaan.
34

 

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara 

didasarkan pada keunggulan absolut. Ketika satu negara lebih 

efisien dalam memproduksi satu komoditas tetapi kurang efisien 

dalam memproduksi komoditas yang kedua, kedua negara dapat 

mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri 

dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan 

bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki 

kelemahan absolut. Dengan proses ini sumber daya digunakan 

dengan cara yang paling efisien dan hasil kedua komoditas akan 

naik. Peningkatan dalam hasil komoditas keduanya merupakan 

keuntungan dari spesialisasi dalam produksi yang tersedia untuk 

dibagi antara kedua negara melalui perdagangan.
35

 Teori absolute 

advantage didasarkan kepada beberapa asumsi pokok antara lain 

sebagai berikut: 

1. Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja 

2. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama 

3. Pertukaran dilakukan secara barter tanpa menggunakan uang 

4. Biaya tranportasi diabaikan.
36

 

Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan 

kedua negara apabila masing-masing negara memiliki keunggulan 

absolut yang berbeda. Dengan demikian, bila hanya satu negara 

yang memiliki keunggulan untuk kedua jenis produk maka tidak 

akan terjadi perdagangan internaional yang menguntungkan.
37

 

                                                      
34 Reinhard Schumacher, ―Adam Smith ‘ S Theory of Absolute Advantage 

and the Use of Doxography in the History of Economics,‖ Erasmus Journal for 

Philosophy and Economics 5, no. 2 (2012): 54–80. 60 
35 Dominick Salvatore, Ekonmi Internasional, 9th ed. (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014).33 
36 Hamdy Hady, Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan Perdagangan 

Internasional.30 
37 Ibid.32 
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Masngudi menjelaskan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, 

meliputi : 

1) Tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme 

yang dapat diterapkan dunia untuk memperoleh keuntungan 

dan output serta bagaimana hal tersebut dibagikan diantara 

para penduduk masing-masing negara. 

2) Tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana apabila suatu 

negara telah mengadakan spealisasim sementara negara lain 

masih memproduksikan kedua produk. 

3) Faktanya, labour productivity berbeda-beda 

4) Tidak dapat menjelaskan jika ada negara-negara yang sama 

sekali tidak memiliki keunggulan abosulut.
38

 

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

Teori Comparative Advantage  (Keunggulan Komparatif) 

dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 dalam bukunya 

Principles of Political Economy and Taxatuon yang mana ia 

menyajikan hukum keunggulan komparatif. Menurut hukum 

keunggulan komparatif, bahkan jika satu negara kurang efisien 

(memiliki kelemahan absolut) terhadap negara lain dalam 

memproduksi kedua komoditas, masih ada landasan untuk 

perdagangan yang saling menguntungkan. Negara pertama harus 

mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang 

mempunyai kerugian absolut yang lebih kecil (ini yang akan 

menjadi komoditas yang merupakan keunggulan komparatif) dan 

mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang 

lebih besar (ini yang akan menjadi komoditas dengan kerugian 

komparatif) 
39

 Dalam perdagangan Internasional yang melibatkan 

dua negara, meskipun satu negara memiliki keunggulan absolut 

dalam semua barang (yaitu, memiliki eifisiensi yang lebih tinggi 

dalam produksi semua barang), kedua negara peserta masih dapat 

memperoleh keuntungan dengan berdagang dengan negara lain, 

                                                      
38 Ratya Anindita Reed, Michael R, Bisnis Dan Perdagangan Internasional 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2008).25 
39 Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional.(Jakarta:Salemba 

Empat,2014).34-35 
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selama mereka memiliki efisiensi relatif yang berbeda. Konsep ini 

disebut hukum keunggulan komparatif, dan mengacu pada 

kemampuan suatu pihak untuk menghasilkan barang atau jasa 

tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada yang lain.
40

 

Menurut Ricardo, kelemahan pola pikir keunggulan absolut 

yaitu ketika hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut 

untuk barang tertentu yang dihasilkan, maka tidak akan terjadi 

perdagangan internasional yang menguntungkan. Karena 

kelemahan ini lalu disempurnakan oleh David Ricardo lewat teori 

keunggulan komparatif. Dalam teori keunggulan komparatif negara 

yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua 

barang itu harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan 

komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai 

keunggulan komparatif rendah. Dalam teori ini asumsi utamanya 

adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika suatu negara 

mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak , 

tapi dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. 

negara dengan kemampuan produksi yang lebih efisien inilah yang 

disebut memiliki keunggulan komparatif.
41

  

c. Teori Hecksher Ohlin- (H-0) 

Dua ekonomi Swedia pada tahun 1920an, Eli Heschser dan 

Bertil Ohlin memperluas teori Ricardian Model dan 

mengembangkan teori perdagangan yang dikenal sebagai factor 

endowment theory atau Hecksher-Ohlin Model. Teori ini 

merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam teori 

perdagangan internasional. Teori ini juga dinamakan teori proporsi 

faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan porposi 

penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Model H-O 

menyatakan bahwa ―suatu negara akan mengekspor produk yang 

produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relatif 

                                                      
40 Yeongseop Rhee & Sang Un Lee Eun Ju Lee, ―Beyond Ricardian Model : 

An Optimal Commodity Distribution Based on Absolute Advantage for Multi-

Country Multi-Commodity,‖ International Journal of Business and Management 8, 

no. 14 (2013): 110–18, https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n14p110. 110 
41 Reed, Michael R, Bisnis Dan Perdagangan Internasional.27 
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melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan 

mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan 

faktor produksi (sumberdaya) yang relatif lengkap dan mahal 

dinegara tersebut‖
42

. 

Hecsksher-Ohlin dalam teorinya mengenai timbulnya 

perdagangan, menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan 

faktor yang berbeda sedangkan fungsi disemua negara adalah 

sama. Menggunakan asumsi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

dengan fungsi produksi yang sama dan faktor bawaan yang 

berbeda, suatu negara akan cenderung untuk komoditi yang secara 

relatif intensif dalam menggunakan faktor produksi yang relatif  

banyak dimiliki karena faktor produksi melimpah dan murah. 

Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor 

produksinya relatif langka didapat dan biaya mahal.  Teori H-O 

mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya 

perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan 

intensitas dalam pemakaian faktor produski atau porposi faktor 

produksi. Oleh karena itu teori H-O sering disebut teori porposi 

atau ketersediaan faktor produksi. Produk yang berbeda 

membutuhkan jumlah atau porposi yang berbeda dari faktor-faktor 

produksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknologi yang 

menentukan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang 

berbeda untuk membuat suatu produk
43

 Teori Heckscher-Ohlin 

didasarkan pada asumsi sebagai berikut : 

1. Ada dua negara (Negara 1 dan Negara 2), dua komoditas 

(komoditas X dan komoditas Y), dan dua faktor produksi 

(tenaga kerja dan modal). 

2. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam 

produksi. 

                                                      
42 Anny Ratnawati Joko S.Usman, Mangara Tambunan, Hermanto Siregar, 

―Tingkat Keterbukaan, Kompetesi Dalam Arus Perdagangan Indonesia Di Asia : 

Suatu Pendekatan Ekonometrika,‖ Indonesian Journal of Agricultural Economics 

(IJAE) 2 (2011): 143–156.145 
43 Tambunan T, Globalisasi Dan Perdagangan Internasional (Ghalia 

Indonesia, 2004).66-67 
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3. Komoditas X adalah padat karya, dan komoditas Y adalah 

padat modal di kedua negara. 

4. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil 

konstan. 

5. Ada spealisasi tidak menyeluruh dalam produksi dikedua 

negara. 

6. Selera yang sama dikedua negara. 

7. Ada persaingan sempurna dikedua komoditas dan pasar 

faktor produksi di kedua negara. 

8. Ada mobilitas faktor yang sempura didalam setiap negara, 

tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara 

internasional. 

9. Tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain 

untuk arus bebas perdagangan internasional. 

10. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan dikedua negara. 

11. Perdagangan internasional antara dua negara seimbang. 

3. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional 

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan 

perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri 

2. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan 

pendapatan negara. 

3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumberdaya 

ekonomi. 

4. Adanya kelebihan produk  dalam negeri sehingga perlu 

pasar baru untuk menjual produk tersebut. 

5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, 

tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang 

menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya 

keterbatasan produksi. 

6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 

7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan 

dukungan dari negara lain. 
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8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun 

didunia dapat hidup sendiri.
44

 

 

4. Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk berjalan 

kesegala penjuru dimuka bumi yang luas, betebaran mencari 

karunia yang terhampar sebanyak-banyaknya dengan cara yang 

baik melakukan perdagangan lintas batas yang bernama 

perdagangan internasional, karena pada dasarnya ekonomi Islam 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tata kehidupan 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya secara ekonomi 

untuk menggapai ridha Allah SWT sebagaimana firman-Nya
45

 

dalam Q.S Al-Mulk:15 Q.S Al-Jumu‘ah:10: 

                                 

     

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.(Q.S Al-Mulk:15). 

                              

         

                                                      
44 Jimmy Hasoloan, ―Peranan Perdagangan Internasional Dalam 

Produktivitas Dan Perekonomian,‖ Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi 1, no. 2 (2013).110 
45 Siti Ngatikoh, ―Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam Perspektif Islam,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 3, no. 2 (2020).98 
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Artinya :  Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu‘ah:10). 

Perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan, karena 

tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan 

negerinya sendiri. Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan 

negara dengan keunggulan dan keterbatasan. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Allah SWT dalam Q.S Fushilat ayat 10: 

                                     

        

Artinya : Dan Dia menciptakan dibumi gunung-gunung yang 

kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia mententukan 

padanya kadar makanan-makanan (penghuni)  Nya dalam empat 

masa, memadai untuk (memenuh kebutuhan) mereka yang 

memerlukannya (Q.S : Fushilat : 10). 

Dalam menafsirkan ayat diatas Al-Qurtubi meriwayatkan 

penafsiran dua orang musafir besar dari kalangan tabi‘in, yaitu 

Ikrimah dan Al Dahak yang mengatakan :‖Dia menentukan 

padanya kadar makanan-makanan (penghuni)Nya‖ yaitu, Allah 

memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk 

kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-

manfaat yang ada pada setiap negeri yang Allah tidak 

menjadikannya didaerah lain, supaya sebagian dengan yang 

lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan dan 

perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya.  Begitu juga Imam 

Al-Maraghi seorang musafir kontemporer dari Mesir mengatakan 

(Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) 

Nya), yaitu Allah menentukan bagi penduduk negeri makanan-

makanan mereka yang sesuai dengan kondisi alam mereka berupa 

makanan, pakaian dan tumbuh-tumbuhan, karena sebagian manusia 

membutuhkan yang lainnya. pedagang diantara mereka 
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mengedarkan dan mengangkut apa yang telah dihasilkan oleh satu 

negara kenegara lain dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini dalam 

rangka memakmurkan dunia dan sistemnya.
46

 Dan apabila melihat 

sejarah nabi Muhammad SAW. Pada masa muda, beliau telah 

diajak pamannya untuk pertama kalinya ikut berdagang ke negeri 

Syam (Syria) pada usia belia 12  tahun yang dikemudian hari 

Rasullullah sukses menjadi entrepreneur sejati. 

Rasulullah SAW sebagai pribadi yang memiliki perilaku dan 

etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam berbagai 

sendi kehidupan, pribadi yang mempunyai akhlak terbaik (akhlakul 

karimah) yang digambarkan sebagai Al-Qur‘an berjalan, beliau 

manusia termulia yang Allah SWT ciptakan sebagai contoh teladan 

umat manusia (uswatun khasanah). Rasululah dilahirkan dan 

dibesarkan dalam keluarga berbangsa Arab bersuku Quraisy yang 

mempunyai kebiasaan berdagang (bisnis) dengan menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip kehidupan termasuk dalam perniagaan yaitu 

jujur, amanah, tablig, dan fatonah serta mental pekerja kerasnya 

yang telah terasah semenjak belia.
47

 

5. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar 

peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut 

harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Departemen Keuangan.
48

 

Menurut Sukirno, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan 

penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara 

lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang 

masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran 

                                                      
46 Atep Hendang Waluya, ―Perdagangan Internasional Dalam Islam,‖ 

Majalah Tabligh  No.4/XIV.55 
47 Siti Ngatikoh, ―Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam Perspektif Islam.‖Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 3 no 2 2020. 99-100 
48 Anggia Sari Lubis Sari Wulandari, ―Analisis Perkembangan Ekspor 

Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara,‖ Jurnal Administrasi Bisnis 8, 

no. 1 (2019): 31. 
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agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor 

barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan 

peningkatan dalam pendapatan nasional.
49

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa 

dari wilayah Negara Republik Indonesia.
50

 

Menurut Mankiw dalam bukunya, pengertian ekspor adalah 

barang dan jasa yang diproduksi secara domestik yang dijual 

keluar negeri.
51

 

Menurut Batubara dan Saskara, ekspor merupakan total barang 

dan jasa yang diperdagangkan antara satu negara dengan negara 

lainnya yang terdiri atas barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa 

pada suatu periode tertentu. Ekspor suatu negara adalah kegiatan 

impor yang dilakukan oleh negara lain. Kegiatan ekspor 

mencerminkan aktivitas perdagangan antar negara yang mampu 

memberikan dorongan dalam dinamika perdagangan internasional, 

sehingga negara berkembang yang terlibat dalam kegiatan tersebut 

akan mampu lebih memajukan perekonomiannya.
52

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian ekspor adalah penjualan 

barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri  yang akan 

dikirimkan ke negara lain dengan tujuan memperluas pasar dan 

mendapatan keuntungan. 

 

 

                                                      
49 Sadano Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, 3rd ed. (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2016). 
50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia, Pasal 1 (4). 
51 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro.194 
52 Ni Luh Anik Suardani and Ni Luh Karmini, ―Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Ekspor Kerajinan Perak Di Provinsi Bali,‖ E-Jurnal EP Unud 6, 

no. 11 (2017): 2273. 
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6. Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Melakukan kegiatan ekspor barang ke negara yang mayoritas 

penduduknya non muslim diperbolehkan, selama aturan syariat 

tetap dipelihara. Ajaran ekonomi syariah sangat mendorong 

kegiatan ekspor untuk memperkuat ekonomi sebuah negara dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
53

 Teori Ibnu Khaldun 

mengatakan bahwa ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor 

maka kebutuhan domestik akan barang dan jasa sudah terpenuhi. 

Karena ketika tingkat produksi suatu negara dengan supply lebih 

besar dibanding demand atau jenis komoditi lebih tinggi dari pada 

tingkat permintaan domestik negara tersebut, maka memungkinkan 

negara tersebut melakukan ekspor.
54

 Seluruh barang yang halal 

pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Namun khilafah 

dapat melarang kegiatan ekspor komoditi tertentu jika menurut 

ijtihadnya dapat memberikan dharar bagi negara islam. Misalnya 

ekspor senjata atau bahan-bahan  yang bisa memperkuat 

persenjataan negara luar untuk melakukan perlawanan kepada 

negara islam. Khilafah juga boleh melarang ekspor komoditas 

tertentu apabila jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan didalam 

negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.
55

 

Adapun firman Allah SWT tentang jual-beli yaitu dalam Q.S An-

Nisa ayat 29: 

                           

                            

                                                      
53Agustianto, Pembiayaan Ekspor Syariah, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi 

Islam Indonesia (IAEI) tersedia dihttps://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-

syariah/pembiayaan-ekspor-syariah?language=en diakses pada 07 Februari 2021. 
54 Wulan Asnuri, ―Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Ekspor 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,‖Al-Iqtishad:Journal of Islamic 

Economics 5, no. 2 (2015), 279.  
55 Naf‘an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014).263 



28 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-

Nisa:29). 

Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas 

mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan 

jalan bathil.Wahbah Az-Zuhaili, menafsirkan ayat tersebut dengan 

kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram 

dalam jual beli, dan jangan pula dengan riba, judi merampas dan 

penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil 

harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir dari 

keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor 

syar‘i.
56

  

B. Investasi  

1. Pengertian Investasi 

Investasi secara sederhana diartikan sebagai kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi 

merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya 

lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk 

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. 

Investasi  atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) 

maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk  

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik 

yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), 

aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun 

keahlian.
57

 

                                                      
56 Taufiq, ―Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa 29 Dan 

At-Taubah 34),‖ Jurnal Ilmiah Syari’ah 17, no. 2 (2018).249 
57 Mardhiyah Hayati, ―Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam,‖ 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2016).67 
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Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh 

investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai 

bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan. Investasi dibagi dua macam, yaitu 

investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi 

yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sedangkan, investasi 

domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan 

dalam negeri.
58

  

 Fitzgeral, mengartikan investasi sebagai aktivitas yang 

berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang 

dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan 

dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa 

yang akan datang.
59

 

Ali Ibrahim dalam bukunya Ekonomi Makro, Investasi diartikan 

sebagai pengeluaran yang disisihkan dengan tujuan 

mempertahankan atau meningkatkan persediaan barang atau alat 

modal.
60

 

Menurut Mankiw dalam bukunya, investasi diartikan sebagai 

pembelian barang dan jasa yang akan digunakan dimasa depan 

untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
61

 

Sedangkan menurut Sunariyah  pengertian investasi adalah 

penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa-masa yang akan datang.
62

 

Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian investasi 

adalah aktivitas menempatkan dana yang dilakukan oleh 
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perorangan maupun perusahaan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dimasa yang akan datang. 

2. Jenis Investasi  

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, 

pengaruh, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. 

Diantaranya sebagai berikut: 

1. Investasi berdasarkan asetnya  

Merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau 

kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu : 

a. Real asset; 

Merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-

gedung, kendaraan dan sebagainya. 

b. Financial asset. 

Merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung 

pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan 

sekuritas tersebut.  

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya  

Merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor 

yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan 

investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 2 

macam, yaitu sebagai berikut: 

a.) Investasi autonomus (berdiri sendiri); 

Merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat 

pendapatam, bersifat spekulatif. Misalnya pembelian surat-

surat berharga. 

b.) Investasi induced (memengaruhi-menyebabkan ) 

Merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan 

permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. 
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Misalnya, penghasilan seperti bunga dan sebagainya. Teori ini 

dikembangkan oleh Milton Friedman.
63

 

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya  

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan 

investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu 

diperoleh. Investasi di bagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); 

dan 

b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri 

(PMDN). 

4. Investasi berdasarkan bentuknya  

Merupakan investasi yang didasarkan pada cara 

menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi 

dua macam, yaitu : 

a. Investasi portofolio 

Dilakukan melalui pasar modal dengan isntrumen 

surat berharga, seperti saham dan obligasi. 

b. Investasi langsung. 

Merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun 

membeli total, atau mengakuisi perusahaan.
64

 

3 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Dalam bukunya HS.Salim, penanaman modal dalam negeri 

diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan 

usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 

atau tidak berbadan hukum.
65

 Penanaman modal dalam negeri 

dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, 

dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal 

diwilayah negara  Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis 

usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang 

usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka 
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dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas 

bidang usaha perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden N0.36 

Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal. 
66

  

4. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman 

Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing adalah kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, 

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
67

  

Hulman Panjaitan  mengartikan penanaman modal asing 

sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya 

terdapat unsur asing (foreign element) yang ditentukan oleh adanya 

kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. 

Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan 

modal asing maupun modal gabungan antara modal milik asing 

dengan modal dalam negeri.
68

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan juga 

pengertian modal asing. Modal asing adalah modal dari suatu 

bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan 

maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup.
69

 

Untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi 

negara berkembang diperlukan adanya  penanaman modal asing. 
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Hal ini dikarenakan peran modal asing dapat membantu dalam 

industrialisasi dan pembaharuan teknologi yang digunakan dalam 

negara berkembang tersebut. Selain itu modal asing diperlukan 

untuk menciptakan kesempatan lapangan kerja baru dan 

menambah keterampilan keahlian dari tenaga kerja.
70

 

5. Manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) 

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama 

modal asing memberikan dampak positif didalam pembangunan. 

Jhon W.Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi asing, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan 

rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan 

dan standar hidup mereka. 

2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk 

negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari 

pendapatan perusahaan-perusahaan baru 

3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, 

mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat 

dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan 

penduduknya 

4) Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang 

dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan 

perusahaan dan industri lain. 

5) Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah 

dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan 

barang impor. 

6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat 

digunakan untuk keperluan, demi kepentingan penduduk 

negara tuan rumah. 
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7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik 

pemanfaatannya daripada semula. 

Selain itu dampak positif penanaman modal asing juga 

dikemukakan secara sistematis oleh Wiliam A.Fennel dan Joseph 

W tyler, serta Eric M Burt. Dampak positif tersebut meliputi : 

1) Memberi modal kerja 

2) Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, 

modal dan koneksi pasar 

3) Meningkatkan pendaoatan uang asing melalui aktivitas 

ekspor oleh perusahaan multinasional (multinational 

enterprise atau MNE) 

4) Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru 

5) Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko 

ketika suatu PMA yang masuk kenegerinya, ternyata tidak 

mendapatkan untung dari modal yang diterimanya 

6) Membantu upaya-upaya pembangunan kepada 

peekonomian negera-negara penerima.
71

 

6. Penanaman Modal Dalam Negri dan Penanaman Modal 

Asing Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Modal secara umum erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi 

atau muamalah. Dalam hal ini, modal disamakan dengan harta 

yang memiliki nilai ukur seperti emas, perak, uang dan barang-

barang bernilai lainnya. Dalam islam, harta yang dimiliki oleh 

seseorang adalah hak yang diakui melekat padanya. Namun ada 

batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut dapat 

mempergunakan hak tersebut untuk kepentingannya. Jika dilihat 

dari sejarah hadirnya Islam dalam perjalanan dan 

perkembangannya, penanaman modal adalah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan. Rasulullah memulai kenabian dan 

pengembangan Islam justru dari aktivitas penanaman modal. 

Rasulullah menanamkan modal dalam bentuk sebuah kemampuan 

dalam dirinya untuk berdagang dan menjalankan amanah dari 
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orang lain yang kemudian menjadi istri beliau, yakni Khadijah. 

Bentuk kerjasama ini yang kemudian lebih dikenal dengan 

mudharabah.
72

 

 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di 

wilayah negara Republik Indonesia. Dalam istilah hukum islam. 

Investasi atau penanaman modal disebut dengan  istilah 

―mudharabah” yaitu bentuk kerja sama usaha dengan 

menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia 

mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan 

dua pihak, yakni pihak yang memiliki modal namun tidak bisa 

berbisnis. Dan yang kedua, pihak yang pandai berbisnis namun 

tidak memiliki modal. Sehingga melalui usaha ini, keduanya saling 

melengkapi. Pengembangan modal dan peningkatan nilainya 

merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Modal hanya bisa 

dikembangkan melalui pemutaran atau perdagangan. Sementara 

tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berjual-beli. Dan 

tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka 

masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh 

sebab itu bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi 

kepentingan kedua belah pihak.
73

 Dalam perspektif hukum islam 

investasi atau penanaman modal dasar hukumnya adalah terdapat 

dalam Al-Qur‘an Q.S Al-Jumu‘ah ayat 10
74
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-jumu‘ah:10).  

Menurut al-Hasan dan Ad-Dahhak, sebagaimana dikutip oleh 

al-Jassas, ayat ini merupakan dasar diperbolehkannya dan adanya 

rukhsah mencari karunia Allah dengan melakukan transaksi 

perdagangan dan sejenisnya. Demikian pula menurut Abu Bakar, 

dhahir ayat ini merupakan diperbolehkannya akad jual beli. Al-

Qurtuby juga menambahkan bahwa adanya perintah (mubah) untuk 

melakukan perdagangan dan transaksi lainnya menurut kebutuhan 

kita untuk memperoleh rizki Allah. Dan menurut Az-Zuhaily, ayat 

ini secara umum menunjukkan dan dapat dijadikan sebagai dasar 

bagi adanya bentuk kerja sama al-Mudhorobah.
75

 

Dalam Hadist Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk 

berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha 

kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan 

keuntungan.  

طَهِِّة إَِذا  ًُ ٍُ َعْثِد اْن ٌَ َسُِّٛدََا اْنَعثَّاُض ْت ِّ َكا ٌْ الَ َْٚسهَُك تِ ِّ أَ اَل ُيَضاَزتَةً اِْشتََسطَ َعهَٗ َصاِحثِ ًَ َدفََع اْن

، فَثَ  ٍَ ًِ ٌْ فََعَم َذنَِك َض ِ ِّ َداتَّةً َذاَت َكثٍِد َزْطثٍَة، فَإ َ٘ تِ الَ َْٚشتَِس َٔ اِدًٚا،  َٔ  ِّ ُِْصَل تِ الَ َٚ َٔ ه َََ تَْحًسا، 

 َٔ  ِّ ْٛ َل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَ ْٕ َسهََّى فَؤََجاَشُِ )زٔاِ انطثساَٙ فٗ األٔسظ عٍ اتٍ َشْسطُُّ َزُس َٔ  ِّ آنِ

 .(عثاض

Artinya: Bahwa Saydina Abbas bin Abdul Muthallib jika 

memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah, ia 

mensyaratkan kepada mudharib-nya agar dananya tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 

(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang 

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
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membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
76

 Hadist ini 

menjelaskan mengenai praktik Mudhorobah. 

Untuk penanaman modal Asing dalam islam tidak diatur dengan 

rinci bagaimana mekanisme dan aturan-aturannya. Islam hanya 

mengemukakan bentuk-bentuk muamalat yang dapat dilakukan, 

bagaimana aktivitas yang dibolehkan serta hal apa saja yang 

dilarang. Hal ini membuktikan bahwa Islam memberikan 

keluwesan sebesar-besarnya sepanjang itu berada dalam koridor 

dan tatanan yang benar menurut syara‘. Islam memandang bahwa 

modal adalah sesuatu yang bersifat stock concept. Artinya modal 

merupakan sesuatu yang tetap. Adapun uang dalam Islam adalah 

sesuatu yang bersifat flow concept. Artinya uang merupakan 

sesuatu yang harus selalu mengalir. Maka semakin tinggi 

perputaran uang maka pergerakan ekonomi semakin baik. Dari segi 

penggunaannya, setidaknya , terdapat empat jenis modal asing 

yang pertama yaitu, yang digunakan untuk membangun aset riil 

sehingga sulit untuk lari keluar negeri dan berdomisili di Indonesia 

dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Kedua, modal asing 

yang digunakan untuk membeli saham di bursa saham Indonesia 

yang tingkat sensitifitasnya sangat tinggi untuk dapat keluar masuk 

pasar. Ketiga, modal asing yang ditanamkan pada deposito 

berbunga tinggi di bank lokal yang juga sangat labil untuk bisa 

bergerak bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Keempat, yang 

digunakan untuk kredit ke dunia usaha yang biasanya berbunga 

tinggi dalam format jangka pendek yang selalu mengalami 

perpanjangan. Dari keempat jenis modal asing tersebut, modal 

asing yang dapat ditanamkan dan sesuai dengan syariat Islam 

adalah modal asing yang dipergunakan untuk membangun aset riil 

dan dapat bermanfaat seperti menampung jumlah tenaga kerja 

Indonesia yang sangat besar. Sedangkan penggunaan lainnya 

seperti ditanamkan dalam deposito berbunga tinggi, spekulasi pada 

pasar modal dan kredit usaha yang menjerat dengan bunga tinggi 
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merupakan bentuk-bentuk eksploitasi yang tidak dibenarkan dalam 

Islam.
77

 

7. Syarat Sahnya Penanaman Modal 

Investasi dipandang sah menurut hukum Islam bila 

terpenuhinya tiga syarat/rukun yaitu : 

1. Ada subjek Penanaman Modal 

Subjek penanaman modal ini terdiri dari dua pihak, yakni 

kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. 

Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni 

orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, orang 

yang masih kecil, orang gila, semuanya tidak boleh 

melaksanakan transaksi ini, dan bukan merupakan syarat bahwa 

salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. 

Sehingga boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman 

modal ini dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dapat 

dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan 

terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslimin 

sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba. 

2. Ada kesepakatan kedua belah pihak/Akad perjanjian 

Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis 

sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran presentasi 

pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian ini 

harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur 

paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridho. 

3. Ada objek penanaman modal 

Objek transaksi dalam penanaman modal ini yaitu: 

a. Modal 

b. Usaha 

c. Keuntungan.
78
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8. Syarat-syarat Dalam Penanaman Modal 

Pengertian syarat dalam Al-Mudhorobah adalah syarat-syarat 

yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama yang 

berkaitan dengan mudhorobah. Syarat dalam Al-Mudhorobah ini 

terdiri dari dua yaitu diantaranya : 

1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak 

menyelisihi tuntunan akad dan tidak pula maksudnya serta 

memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya pemilik 

modal mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak 

membawa pergi harta tersebut keluar negei atau melakukan 

perniagaan khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang 

gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan 

menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena 

ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan 

maksud akad perjanjian mudhorobah. 

2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga : 

1) Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, 

seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak 

menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga 

modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati 

ketidakbenarannya, karena menyelisihi tuntutan dan 

maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan. 

2) Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, 

seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk 

memberikan mudhorobah kepadanya dari harta yang 

lainnya. 

3) Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti 

mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang 

tidak jelas. Syarat ini disepakati kerusakannya karena 

mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari satu 

pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. 

Sehingga akadnya batal
79

.  
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9. Jenis-jenis Penanaman Modal Dalam Islam
80

 

1. Al-Mudharabah 

 Adalah penyerahan modal oleh pemodal kepada orang lain 

untuk mengelola dalam bentuk perdagangan, dimana 

keuntungan akan dibagi antara pemodal dan pengelola 

sebagaimana yang diperjanjikan oleh keduanya, dan 

kerugian ditanggung oleh pemodal. 

2. Al-muzara’a 

Menurut bahasa ialah pengelolaan lahan dengan mendapat 

bagian dari hasilnya, dan arti Al-muzara’ah dalam hal ini 

adalah menyerahkan lahan kepada seseorang yang akan 

menanaminya dengan memberikan bagian dari hasil 

panennya seperti setengah, sepertiga, atau lebih sedikit 

menurut kesepakatan berdua. 

3. Asy-Syirkah  

Menurut bahasa adalah mencampur antara harta seseorang 

dengan harta orang lain sehingga keduanya tidak dapat 

membedakan antara miliknya dengan milik orang lain. 

Sedangkan arti Asy-Syirkah menurut syara‘ terdapat 

perbedaan sesuai dengan jenis-jenisnya. Menurut ulama 

Hanafiyah, asy-Syirkah  terbagi menjadi Syirkah Milk dan 

Syirkah Uqud. 

1) Syirkah Milk adalah kepemilikan secara bersama antara 

dua orang atas suatu benda tanpa melalui akad asy-

Syirkah. Syirkah Milk terbagi menjadi: 

a. Syirkah Jabr, yaitu dua orang atau lebih secara 

bersama-sama dalam pemilikan suatu benda karena 

terpaksa, seperti ketika menerima warisan atau 

bercampurnya harta salah seorang dengan orang lain 

karena terpaksa sehingga tidak mungkin untuk 

membedakannya. 

b. Syirkah Ikhtiyar, yaitu kepemilikan antara dua orang 

secara bersama-sama karena adanya usaha dari 

keduanya, seperti ketika kedua nya mencampur 
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hartanya karena keinginan mereka, membeli suatu 

barang dengan berserikat, atau keduanya menerima 

warisan seseorang secara bersama. Karena hal itu 

merupakan syirkah Milk dengan usaha antara dua 

orang yang berserikat. 

2) Syirkah Uqud adalah suatu bentuk akad yang terjadi 

antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam 

modal dan keuntungannya, dimana salah satunya berkata 

―aku berserikat dengan mu dalam hal ini ― dan yang lain 

menjawab ―aku terima‖. Syirkah Uqud ini terbagi 

menjadi : 

a. Syirkah Mal, yaitu dua orang atau lebih yang 

sepakat masing-masing menyerahan modal sejumlah 

tertentu untuk mendapatkan hasil dari 

mengelolanya, dan setiap anggota asy-syirkah  

mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Syirkah 

Mal terbagi menjadi : 

a) Syirkah Mal Muwafadah,  

b) Syirkah Mal Inan, 

b. Syirkah Abdan, yaitu dua orang atau lebih, dua 

orang pekerja atau lebih, seperti dua tukang kayu 

dan tukang besi atau salah seorang tukang kayu dan 

lainnya tukang besi yang berserikat bukan dalam 

modal, tetapi keduanya menerima pekerjaan dan 

dilaksanakan oleh keduanya secara bersama-sama. 

Syirkah Abdan terbagi menjadi : 

a) Syirkah Abdan Muwafadah 

b) Syirkah Abdan Inan 

c. Syirkah Wujuh, yaitu dua orang yang berserikat 

yang sama-sama tidak memiliki modal, tetapi 

keduanya memiliki kedudukan (pangkat) sehingga 

keduanya dapat dipercaya, untuk membeli komoditi 

tertentu dengan pembayaran yang tidangguhkan dan 

keuntungan dibagi diantara keduanya.  

a) Syirkah Wujuh Muwafadah 
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b) Syirkah Wujuh Inan
81

 

10. Akad-akad Syariah dalam Investasi 

Dalam fikih klasik akad didefinisikan sebagai pertalian antara 

ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki 

konsekuensi hukum terhadap objeknya. Sedangkan definisi akad 

dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para 

pihak yang memuat hal dan kewajiban masing-masing pihak yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat banyak 

pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis 

dan investasi baik disektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan 

milik pemerintah, diantaranya adalah : 

a) Akad musharakah atau shirkah (perkongsian), yaitu 

perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih 

(syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk 

uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu 

usaha. 

b) Mudarabah/qirad, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara 

pihak pemilik modal (sahib al-mal) dan pihak pengelola 

usaha (mudarib) dengan cara pemilik modal (sahib al-mal) 

menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudarib) 

mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. 

c) Ijarah (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak 

pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa 

atau pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak 

guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa 

manfaat barang dan/jasa dalam waktu tertentu, dengan 

pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. 

d) Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin 

(kafil/guarantor) dan pihak yang dijamin 

(makful’anhu/asil/orang yang berutang) untuk menjamin 

kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain 

(makful’lahu/orang yang berpiutang). 
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e) Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi 

kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan 

cara pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan 

tindakan atau perbuatan tertentu. 

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad 

yang dipaparkan diatas, namun masih banyak lagi akad yang dapat 

diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih 

saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam 

sektor investasi. Munculnya produk-produk baru didunia bisnis 

mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan 

menkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan diatas 

dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, 

keuangan dan investasi. Karena itu, dilakukanlah pengembangan 

dengan mengkombinasikan beberapa akad. Inilah yang kemudian 

dinamakan multi akad atau hybrid contract (al-uqud al-

murakkabah) 

Beberapa akad jenis ini diakomodir dan mendapat legitimasi 

hukum fatwa DSN MUI, seperti akad musharakah mutanaqisah 

(MMQ), akad ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT), ijarah 

mausufah fi al-dhimmah (IMFZ), akad wakalah bi al-ujrah, 

murabahah wa al-wakalah, akad kafalah bi al-ujrah, hawalah wa 

al-wakalah, mudarabah mustarakah dan masih banyak lagi akad-

akad syariah lainnya. Multi akad dikembangan dan diakui 

diberbagai negara yang menerapkan sistem keuangan islam. Hal 

inilah yang membedakan bisnis Islam dengan model keuangan 

lainnya, dimana inovasi dan kreasi produk sangat diaspresiasi. 

Pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, 

menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan 

usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional 
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dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam 

transaksi, bisnis dan investasi.
82

 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pengertian Pertumbuhan ekonomi menurut Nurul Huda 

diartikan sebagai proses kenaikan produksi suatu perekonomian 

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

baik apabila GDP Riil negara tersebut meningkat, yang kemudian 

hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

perkembangan ekonomi
83

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
84

 

Dalam bukunya Sadano Sukirno, pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai perkembangan fisikal produksi barang dan jasa 

yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah 

produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, 

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa 

dan pertambahan produksi barang modal.
85

  

Dalam bukunya Boediono, suatu perekonomian dikatakan 

mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang 
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dicapai sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa 

sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian 

tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. 
86

 

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan 

suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang 

ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya 

kenaikan output secara terus-menerus yang disertai dengan 

kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian, sikap dan ideologi 

yang dibutuhkannya.
87

 

Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam 

suatu perekonomian secara terus-menerus atau 

berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan 

tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar.
88

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pertumbuhan ekonomi 

adalah peningkatan kemampuan perekonomian suatu negara 

dalam memproduksi barang dan jasa secara terus menerus 

sehingga kesejahteraan masyarakat disuatu negara dapat semakin 

meningkat. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790), sebenarnya lebih terkenal dengan 

teori nilainya (yaitu teori yang menyelediki faktor-faktor yang 

menentukan nilai  atau harga suatu barang). Tetapi didalam 

bukunya An Inquiry into the Nature  and Causes of the Wealth of 
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Nations (1776) yang secara singkat sering disebut sebagai Wealth 

Of Nations, bisa dilihat bahwa tema pokoknya adalah mengenai 

bagaimana perekonomian (kapitalis) tumbuh. Dalam buku 

tersebut ia mungkin orang yang pertama yang mengungkapkan 

proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara 

sistematis. Oleh sebab, itu teori Adam Smith sering dianggap 

sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara 

sistematis. Dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi menurut 

Adam Smtih yaitu : pertumbuhan output (GDP) total, dan 

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan Output, smith melihat 

sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: 

a. Sumber-sumber alam yang tersedia (atau faktor produksi 

―tanah‖). 

b. Sumber-sumber manusiawi (atau jumlah penduduk) dan 

c. Stok barang kapital yang ada. 

Menurut Smith, sumber-sumber alam yang tersedia 

merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi 

suatu masyarakat. jumlah sumber-sumber alam yang tersedia 

merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian 

tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya 

dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi 

adalah dua unsur produksi yang lain yaitu jumlah penduduk dan 

stok kapital yang ada. Dua unsur lain inilah yang menentukan 

besarnya output masyarakat dari tahun-ketahun. Tetapi apabila 

output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan 

sepenuhnya dimanfaatkan (dieskploitir), dan pada tahap ini 

sumber-sumber alam akan membatasi output. Unsur sumber alam 

ini akan menjadi ―batas atas‖ dari pertumbuhan suatu 

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan 

output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila ―batas 

atas‖ ini dicapai. 

Unsur yang kedua adalah sumber-sumber manusiawi atau 

jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output unsur ini 

dianggap mempunyai peranan yang pasif dalam arti bahwa 
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jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan 

tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Apabila stok kapital yang 

tersedia membutuhkan misalnya 1 juta orang untuk 

menggunakanya, dan apabila jumlah tenaga kerja yang tersedia 

adalah 900 ribu orang, maka jumlah penduduk akan cenderung 

meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya menjadi 

1 juta orang.  

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara 

aktif menentukan tingkat output. Smith memang memberikan 

peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi 

kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi 

dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok 

kapital, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju 

pertumbuhan stok kapital (tentu saja sampai tahap pertumbuhan 

sumber-sumber alam mulai membatasi).
89

 Menurut Smith, stok 

kapital mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total : 

yang satu adalah pengaruh langsung dan yang lain adalah 

pengaruh tidak langsung. Stok kapital mempengaruhi output  

secara langsung karena pertambahan stok kapital (yang diikuti 

oleh pertambahan tenaga kerja) akan meningkatkan output. 

Makin banyak input, makin banyak output. Pengaruh tidak 

langsung dari stok kapital terhadap output adalah berupa 

peningkatan produktivitas perkapita lewat dimungkinkannya 

tingkat spealisasi dan pembagian kerja (specialization and 

division of labor)yang tinggi. Makin besarnya stok kapital, 

menurut Smith besar kemungkinan dilakukannya spealisasi dan 

pembagian kerja dan selanjutnya semakin tinggi produktivitas per 

pekerja. Smith memberi penekanan yang istimewa pada 

kemungkinan peningkatan produktivitas lewat spealisasi dan 

pembagian kerja ini sebagai sumber pertumbuhan output. 

Mengenai sumber pertumbuhan ini ia mengatakan ― peningkatan 

output yang bisa dihasilkan oleh sejumlah orang yang sama 

melalui sistem pembagian kerja, bersumber dari tiga hal, pertama 

karena (spealisasi) meingkatkan keterampilan setiap pekerja 
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dalam bidang spealisasi pekerjaannya, kedua karena sistem 

pembagian kerja mengurangi waktu yang hilang sewaktu pekerja 

beralih dari macam pekerjaan yang satu ke yang lain, dan 

akhirnya ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan dan memungkinkan peningkatan 

produktivitas pekerja. 

Jadi stok kapital yang lebih besar memungkinkan tingkat 

spealisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Tetapi ini 

barulah kemungkinan, dan menurut Smith akan terwujud secara 

nyata hanya apabila satu syarat lagi dipenuhi, yaitu makin 

luasnya pasar bagi output. Tanpa ada perluasan pasar bagi 

barangnya, tidak akan ada gairah bagi produsen untuk 

meningkatkan produksi dan porduktivitasnya.
90

  

 Smith menggarisbawahi pentingnya perluasan pasar tersebut 

sebagai syarat bagi proses kelangsungan proses akumulasi kapital 

(proses pertumbuhan). Apakah yang memengaruhi luas pasar  

bagi hasil produksi? Disini smith secara khusus menunjuk bahwa 

potensi pasar akan bisa dicapai secaramaksimal apabila, dan 

hanya apabila setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-

luasnya untuk melakukan pertukaran dan kegiatan ekonominya. 

Setiap pengaturan dari penguasa justru akan menghambat 

pertukaran dan kegiatan ekonomi pada umumnya, sehingga akan 

selalu cenderung menciutkan atau menghambat pertumbuhan 

pasar ( menghambat akumulasi kapital dan selanjutnya 

menghambat pertumbuhan ekonomi). Obat yang paling mujarab 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menurut Smith adalah 

membenahi dan menghilangkan peraturan-peraturan, undang-

undang yang menjadi penghambat terhadap kebebasan berusaha 

dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat disuatu 

negara, maupun antara warga masyarakat dinegara satu dengan 

rekannya dinegara lain.  

Adam Smith merupakan penganjur dari laissez faire dan free 

trade. Karena menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan 
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menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada Full 

Employment,dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai 

tercapai posisi stasioner (stationary). Tugas pemerintah adalah 

menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong 

pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.
91

 

Kebijaksanaan Laissez-Faire atau sistem mekanisme pasar akan 

memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat 

dicapai oleh suatu masyarakat.
92

 Smith meyakini berlakunya 

―hukum alam‖ dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap 

orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya 

sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar 

kepentingannya itu demi kepentingannya sendiri. 

Intinya adalah faktor yang menentukan pembangunan, Smith 

berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong 

pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan 

memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat 

spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari 

spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan 

bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian 

pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses 

pembangunan ekonomi, karena spesilsiasi akan meninggikan 

tingkat tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong 

perkembangan teknologi. Mengenai corak proses pertumbuhan 

ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah 

terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung 

secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja 

dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan 

menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan 

nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan 

perkembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi 

bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional, akan 
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memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. 

Spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah 

luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi 

(pembaharuan). Maka perkembangan ekonomi akan berlangsung 

lagi dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan 

perkapita akan terus bertambah tinggi.
93

 

b. Teori Pertumbuhan David Ricardo 

Ditangan David Ricardo (1772-1823) teori pertumbuhan 

klasik mengalami pengembangan lebih lanjut. Pengembangan ini 

berupa penjabaran model pertumbuhan menjadi suatu model yang 

lebih tajam, baik dalam konsep-konsep yang dipakai maupun 

dalam hal mekanisme pross pertumbuhan itu sendiri. Namun 

perlu ditekankan disini bahwa garis besar dari proses 

pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik 

oleh David Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam 

Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada 

perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju 

pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap 

bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya 

menang, dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai 

posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo 

menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu sumber-

sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya bertindak 

sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu 

masyarakat. perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat 

analisa mengenai distribusi pendapatan, dalam penjabaran 

mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih 

jelas dari sektor pertanian diantara sektor-sektor lain dalam 

proses pertumbuhan. Perekonomian Ricardo ditandai oleh ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Tanah terbatas jumlahnya 

                                                      
93 Nurul Huda dkk, Ekonomi Pembangunan Islam. (Jakarta:Kencana,2015) 

90-91 



51 

 

2) Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat (atau 

menurun)  

3) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan 

yang diperoleh oleh pemilik kapital berada diatas tingkat 

keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik 

mereka melakukan investasi 

4) Dari waktu kewaktu terjadi kemajuan teknologi 

5) Sektor pertanian dominan. 

Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk 

(tenaga kerja) akan menghsilkan produk marginal (marginan 

product) yang semakin menurun. Ini tidak lain adalah hukum 

produk marginal yang semakin menurun atau lebih terkenal 

dengan nama the Law of Diminishing Return.  Selama buruh yang 

dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah 

diatas tingkat upah ―alamiah‖ maka penduduk (tenaga kerja) akan 

terus bertambah, dan ini akan menurunkan lagi produk marginal 

tenaga kerja, dan selanjutnya menekan kebawah tingkat upah. 

Proses ini akan berhenti apabila tingkat upah ternyata turun pada 

tingkat upah alamiah. Apabila misalnya, tingkat upah turun 

dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga 

kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik kembali pada tingkat 

upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari 

segi faktor  produksi tanah dan faktor produksi tenaga kerja, ada 

satu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian kearah 

tingkat upah minimum yaitu bekerjanya the law of diminishing 

return.
94

 the law of diminishing return berbunyi ― apabila salah 

satu input tetap, sedang input-input lain ditambah penggunaannya 

(variabel) maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit 

tambahan input variabel tersebut mula-mula menaik, akan tetapi 

kemudian seterusnya menurun, apabila input variabel tersebut 

terus-menerus ditambah‖. 

Satu-satunya harapan untuk menarik keatas perekonomian 

adalah adanya kemungkinan kemajuan teknologi. Kemajuan 
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teknologi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan 

produktivitas kapital. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, 

bekerjanya the law of diminishing return bisa diperlambat, dan 

kemerosotan tingkat upah dan tingkat keuntungan kearah tingkat 

minimumnya diperlambat.  Inilah inti dari proses pertumbuhan 

(kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses 

tarik-menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu antara:  

1) The law of Diminishing Return, dan 

2) Kemajuan Teknologi 

Ricardo menyimpulkan bahwa akhirnya The law of 

Diminishing Return lah yang akan menang. Akhirnya 

keterbatasan faktor produksi tanah (yang bisa ditafsirkan sebagai 

keterbatasan ―sumber-sumber alam‖) akan membatasi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya bisa tumbuh sampai 

batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber lainnya. Apabila 

potensi sumber-sumber alam ini telah dieksploitir secara penuh 

maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai 

posisi stasionernya, dengan ciri-ciri bahwa: 

1) Tingkat ouput (GDP) konstan (berhenti berkembang) 

2) Jumlah penduduk konstan (berhenti bertambah) 

3) (a) dan (b) bersama-sama berarti pendapatan perkapita 

yang konstan, 

4) Tingkat upah pada tingkat upah ―alamiah‖ (minimal) 

5) Tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal 

6) Akumulasi kapital berhenti  

7) Tingkat sewa tanah yang maksimal.
95

 

 

c. Teori Pertumbuhan Schumpeter 

Josep Schumpeter hidup dizaman modern (1883-1950). 

Namun teorinya diungkapkan didalam suatu kerangka analisa 

sosial yang luas, seperti halnya para ekonom klasik sebelumnya. 

Dari segi ini teori Schumpeter bisa digolongkan dalam kelompok 
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teori pertumbuhan klasik. Namun hasil dari segi kesimpulan-

kesimpulannya, khusus mengenai prospek perbaikan hidup 

masyarakat banyak dalam perekonomian kapitalis, Schumpeter 

lebih dekat dengan para ekonom modern. Berbeda dengan 

ekonom-ekonom klasik sebelumnya, ia optimis bahwa dalam 

jangka panjang tingkat hidup orang banyak bisa ditingkatkan 

tersus sesuai dengan kemajuan teknologi (dalam arti luas) yang 

bisa dicapai masyarakat tersebut. Dan sejalan juga dengan para 

ekonom modern, ia tidak telalu menekankan pada aspek 

pertumbuhan penduduk maupun aspek keterbatasan sumber alam 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan 

penduduk dianggap diketahui dan tidak ditentukan dalam 

modelnya. Bagi Schumpeter, masalah penduduk tidak dianggap 

sebagai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi. Seperti 

halnya dengan para ekonom modern ia optimis akan keampuhan 

teknologi, sehingga ―batas-batas pertumbuhan‖ karena 

terbatasnya sumber daya alam tidak masuk dalam proses evolusi 

yang digambarkan. Schumpeter berpendaoat bahwa 

perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama 

inovasi, dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator atau 

entrepreneur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa 

diterangkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. 

Kemajuan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output total 

masyarakat (GDP).
96

 

Pertama, ia membedakan antara pengertian pertumbuhan 

ekonomi (growth) dan pengertian perkembangan ekonomi 

(development). Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan 

output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang 

berbeda. Pertumbuhan ekonomi ia artikan sebagai peningkatan 

output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya 

jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi 

masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau ―teknologi‖ 

produksi itu sendiri. Sebagai contoh adalah kenaikan GDP yang 

disebabkan oleh pertumbuhan penduduk atau oleh pertumbuhan 
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stok kapital (dengan teknologi lama). Pertumbuhan ekonomi 

adalah satu sumber kenaikan output tetapi ia bukanlah sumber 

yang paling menarik atau yang paling penting. Menurut 

Schumpeter, yang lebih menarik dan lebih penting adalah 

kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. 

Perkembangan ekonomi atau development  adalah kenaikan 

output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para 

wiraswasta. Inovasi disini berarti perbaikan ―teknologi‖ dalam 

arti luas, mencakup misalnya penemuan produk baru, pembukaan 

pasar baru dan sebagainya. Yang lebih penting adalah bahwa 

inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu 

sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. 

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi ini merupakan 

sumber kemajuan ekonomi yang secara historis adalah sejarah 

perkembangan kreativitas manusia.
97

 Schumpeter memberi 

pengertian khusus pada istilah ―inovasi‖. Ia membedakan antara 

inovasi dan penemuan (invensi). Seseorang menemukan mesin 

uap dan ia adalah penemu (inventor) tetapi bukan inovator. 

Pengusaha yang berani mendirikan perusahaan kereta api adalah 

inovatornya. Jadi inovasi adalah penerapan pengetahuan 

teknologi didunia ekonomi/komersial/kemasyarakatan. Inovator 

belum tentu inventornya atau sebaliknya. Ada lima macam 

kegiatan yang oleh Schumpeter dimasukkan sebagai inovasi, 

yaitu : 

1) Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak 

ada,  

2) Diperkenalkannya cara berproduksi baru 

3) Pembukaan daerah-daerah pasar baru 

4) Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru 

5) Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan 

efisiensi industri.
98
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d. Teori Arthur Lewis 

Salah satu model teoritis pembangunan yang paling terkenal, 

yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural suatu 

perekonomian subsisten, dirumuskan oleh W.Arthur Lewis. Teori 

pembangunan Arthur Lewis, pada dasarnya membahas proses 

pembanguna yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang 

mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua 

tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang 

terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang 

berlaku disektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh 

besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan 

bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Perekonomian Tradisional 

Dalam teorinya Lewis mengasumsikan didarah pedesaan 

dengan perekonomian tradisionalnya, mengalami surplus 

tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal 

dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi 

pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya 

hukum law of diminishing return. kondisi ini menunjukkan 

bahwa penambahan input variabel, dalam hal ini tenaga 

kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada, 

disisi lain, pengurangan jumlah tenaga kerja yang 

dipekerjakan disektor pertanian tidak akan mengurangi 

tingkat produksi yang ada, akibat proporsi input variabel 

tenaga kerja yang terlalu besar. 

b. Perekonomian Industri 

Perekonomian ini terletak diperkotaan, dimana sektor yang 

berperan penting yaitu sektor industri. Ciri dari 

perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi 

dari input yang digunakan termasuk tenaga kerja. Industri 

diperkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan 

hal ini akan berusaha dipenuhi tingkat upah dikota dengan 

dipedesaan merupakan daya tarik untuk melakukan 

urbanisasi. 
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Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan 

pekerja disektor modern, akan mampu meningkatkan ekspansi 

output yang dihasilkan disektor modern tersebut. Percepatan 

ekspansi output, sangat ditentukan oleh tingkat investasi disektor 

industri dan akumulasi modal yang terjadi disektor modern. 

Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk imvestasi hanya 

akan terjadi jika terdapat keuntungan (profit) pada sektor modern, 

dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan 

kembali modal yang ada ke industri tersebut.  Menurut Lewis, 

pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industri dengan 

akumulasi modal yang pesat, sedangkan dipertanian 

pertumbuhannya relatif rendah dengan akumulasi kapital yang 

rendah sekali. 
99

 

e. Teori Pertumbuhan Harrod-Dommar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh dua 

orang ahli ekonomi sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan R.F 

Harrod. Domar mengemukakan teori tersebut untuk pertama 

kalinya pada tahun 1947 sedangkan Harrod telah 

mengemukakannya pada tahun 1939. Jadi pada dasarnya teori ini 

dikembangkan oleh dua ahli ekonomi secara terpisah, namun 

karena inti dari teori tersebut sangat sama, maka dikenal dengan 

teori Harrod-Dommar.
100

  

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes 

mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan 

tenaga kerja. Menurutnya Analisis Keynes dianggap kurang 

lengkap, karena tidak menyinggung persoalan mengenai masalah-

masalah ekonomi jangka panjang. Dan inti dari Teori Harrod-

Domar yakni menganalisis persoalan ―syarat apakah atau keadaan 

yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk 

menjamin agar dari tahun ketahun kesanggupan memproduksi 

yang selalu bertambah sebagai akibat dari penanaman modal pada 
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tahun sebelumnya akan sepenuhnya digunakan?‖. Dengan 

perkataan lain , teori ini pada hakikatnya berusaha untuk 

menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang 

mantap (steady growth) akan selalu berlaku dalam 

perekonomian.
101

 

Harrod-Dommar memandang bahwa pembentukan modal 

dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan 

suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun 

sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif 

seluruh masyarakat. dimana apabila pada suatu masa tertentu 

dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa 

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar.
102

 

3. Faktor-faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi 

1. Tanah dan Kekayaan Alam lainnya 

Kekakayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan 

tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan 

hasil laut yang dapat dipeoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang 

tambang. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk 

mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-

masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Didalam setiap 

negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat 

banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan 

ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan). Yaitu 

sektor dimana kekayaan alam terdapat. Kekurangan modal, 

kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para 

pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern, 

disatu pihak dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan 

ekonomi (sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang sangat 

rendah, dilain pihak membatasi kemungkinan untuk 

mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara 
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tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan 

menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat 

diatasi dan pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat.  

2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja 

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi 

pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. 

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, 

dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu bertambah 

produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan 

pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah 

tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan hal 

ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih 

cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya perlu diingat 

pula bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk. Maka 

luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga 

bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila 

tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu akan 

lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. 

3. Barang-barang Modal dan tingkat Teknologi 

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi 

keefisienan pertumbuhan ekonomi. Didalam masyarakat yang 

sangt kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar 

peranannya dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh tanpa adanya 

alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk 

bercocok tanam dan mengambil hasil hutan. Masyarakat yang 

kurang maju tentu akan menghadapi kesusahaan dalam mencari 

makanannya sehari-hari. Pada masa kini  pertumbuhan ekonomi 

dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern. 

Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan 

teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang 

peranan yang penting sekali. Apabila barang-barang modal saja 

yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami 

perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih 

rendah dari yang dicapai masa kini. Tanpa adanya perkembangan 
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teknologi, produktivitas barang modal tidak akan mengalami 

perubahan dan tetap berada pada tingkat yang rendah.  

Oleh sebab itu kemajuan teknologi juga sangat dibutuhkan 

dalam meningkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara. karena 

kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif yaitu 

diantaranya adalah; Kemajuan teknologi dapat mempetinggi 

keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang, kemajuan 

teknologi dapat menimbulkan penemuan barang-barang baru yang 

belum pernah diproduksikan sebelumnya. Kemajuan seperti itu 

menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. dan 

kemajuan teknolgi dapat meninggikan mutu barang-barang yang 

diproduksikan. 

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Didalam menganalisis 

mengenai masalah-maslah pembangunan dinegara-negara 

berkembag ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem 

sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius 

kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat 

menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara 

memproduksi yang modern, dan produktivitas yang tinggi. Oleh 

karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga 

didalam sistem sosial dimana sebagian besar tanah dimiliki oleh 

tuan-tuan tanah, atau dimana luas tanah yang dimiliki adalah 

sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak 

akan mencapai tingkat yang diharapkan. Sikap masyarakat juga 

dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat 

dicapai. Disebagian masyarakat  terdapat sikap masyarakat yang 

dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan 

ekonomi. Sikap yang demikian diantaranya adalah sikat berhemat 

uang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk 

investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras, dan kegiatan-
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kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu 

berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.
103

 

4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam bukan sekedar 

berkaitan dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun 

juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta 

keseimbangan antara tujuan dunia dan ukhrawi. Ukuran 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari 

sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga 

ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan 

kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru 

memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-

nilai keadilan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai 

dengan ekonomi islam. Ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1) Sumber daya yang dapat dikelola (invistible resources), 

2) Sumberdaya manusia (human resources) 

3) Teknologi (technology). 

Ekonomi islam melihat faktor-faktor diatas sangat penting dan 

diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Maksud dari 

investable resources adalah segala sumber daya yang dapat 

digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya 

tersebut antara lain sumber daya alam, sumberdaya manusia  

maupun sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya 

merupakan anugerah dari Allah dan disiapkan-Nya kepada 

manusia untuk kepentingan menjalankan tugas khalifah-Nya 

dimuka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap 

menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.
104
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Faktor kedua adalah  SDM dan entrepreneurship. Ketika basis 

ekonomi syariah adalah sektor riil maka memiliki SDM 

entrepreneur yang mampu menggerakkan sektor riil.  Manusialah 

yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran 

mereka mencakup beberapa bidang antara lain dalam hal 

eksploitasi sumberdaya yang ada, pengakumulasian modal, serta 

pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka 

perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut 

membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua 

kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. 

Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang 

rasional. Prinsip islam terlihat berbeda dengan mainstream 

ekonomi konvensional yang hanya menekankan pada aspek 

kualitas profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral selama 

ini dianggap merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian 

ekonomi. Maka islam mencoba mengembalikan nilai moral 

tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi pelaku ekonomi 

yang baik dan spritual, orang tersebut dituntun oleh syarat-syarat 

berikut: 

a) Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang 

tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini memberikan 

suatu jaminan moral seandainya ada penolakan kewajiban 

dalam kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan. 

b) Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima 

gaji secara penuh. Ia dicela apabila tidak memberi kerja 

yang baik dan optimal.
105

 

c) Dalam islam kerja merupakan ibadah sehinga memberikan 

implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan 

profesional. 

Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Technological 

progres merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi. Islam  juga mendukung  adanya kemajuan teknologi.
106
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Pertumbuhan ekonomi dalam islam didefinisikan sebagai 

pertumbuhan secara terus-menerus dari faktor produksi dengan 

cara yang benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor 

produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang 

terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.
107

 

Pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang 

mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah bukan 

semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga 

kesejahteraan akhirat. Keduanya, menurut Islam menyatu secara 

menyeluruh. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi menurut islam 

merupakan hal yang syarat nilai. Secara konsep sistem 

pertumbuhan ekonomi islam dan ekonomi konvensional berbeda. 

Hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem 

konvensional, yaitu terletak pada penggunaan parameter falah. 

Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang 

sebenarnya dimana komponen-komponen ruhaniah masuk kedalam 

falah ini. Terdapat tiga aspek utama yang harus diselesaikan agar 

falah tercapai, yaitu : 

1. Konsumsi, output atau komoditas apa dan berapa yang 

diperlukan agar kemaslahatan maksimal tercapai, 

2. Produksi, bagaimana output dihasilkan agar kemaslahatan 

maksimal tercapai. 

3. Distribusi, bagaimana sumberdaya dan output 

didistribusikan agar setiap individu mendapatkan maslahah 

yang maksimal.  

Dalam islam, esensi (hakikat) manusia ada pada ruhaniahnya 

karena seluruh kegiatan duniawi dalam aspek ekonomi tidak saja 

untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah melainkan juga memenuhi 

                                                                                                                  
106 Ibid.11 
107 Muttaqin, ―Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic 

Growth in Islamic Perspektif.‖ Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 no 2 (2018), 119 



63 

 

kebutuhan ruhani dimana ruh merupakan esensi manusia.
108

 Dalam 

kajian ekonomi islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi 

islam klasik. Pembahasan ini diantaranya dari firman Allah SWT 

dalam Q.S Hud ayat 61: 

                                

                                 

     

Artinya : Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka 

shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-

kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) 

lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S Huud:61) 

Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi ―pemakmuran bumi‖ ini 

mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, 

sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang 

gubernurnya di Mesir. ―Hendaklah kamu memperhatikan 

pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada 

orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat 

dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang 

memungut pajak tanpa memperhatikan bumi, negara tersebut 

akan hancur‖. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kebebasan Individu 
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Teoritis (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008).28 
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Individu merupakan hak kebebasan sepenuhnya untuk 

berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap 

perlu dalam sebuah negara. karena tanpa kebebasan 

tersebut muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban 

mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan 

menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. 

2. Hak terhadap Harta 

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. 

Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya 

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat 

umum. 

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar 

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara 

orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi 

bertambah, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut 

dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. 

4. Kesamaan sosial 

Islam tidak menganjurkan persamaan ekonomi tetapi ia 

mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga 

sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak 

hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja. 

Disamping itu, sangat penting setiap individu dalam 

sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama 

untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan 

berbagai aktivitas ekonomi. 

5. Jaminan Sosial 

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah 

negara, dan setiap negara dijamin untuk memperoleh 

kebutuhan pokokknya masing-masing.  

6. Distribusi kekayaan secara meluas 

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekolompok 

kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan 

kepada semua lapisan masyarakat. 

7. Larangan menumpuk kekayaan 

Sistem ekonomi islam melarang individu mengumpulkan 

harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-
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langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak 

baik tersebut agar tidak terjadi didalam negara. 

8. Larangan terhadapp organisasi antisosial 

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktik yang 

merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, 

misalnya berjudi, minum arak, ribak, menumpuk harta dan 

pasar gelap. 

9. Kesejahteraan Individu dan masyarakat 

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan 

sosial, masyarakat yang saling melengkapi satu dengan 

yang lain, bukan yang saling bersaing dan bertentangan 

antar mereka.
109

. 

Ada beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu: 

1. Komprehensif (al-Syumul) 

Maksudnya ialah islam melihat bahwa pertumbuhan lebih 

dari sekedar persoalan materi dan mempunyai tujuan yang 

lebih universal yaitu untuk menciptakan keadilan sosial 

dimana didalam pertumbuhan itu harus terorientasi pada 

tujuan dan nilai yang mana aspek material, moral, 

ekonomi, sosial, spiritual dan fiskal tidak bisa dipisahkan. 

Karena kebahagiaan yang diraih bukan hanya kebahagiaan 

dan kesejahteraan material didunia tetapi diakhirat juga.   

2. Berimbang (Tawazun) 

Maksudnya ialah pertumbuhan bukan hanya beriorientasi 

untuk menciptakan pertambahan produksi, namun 

ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai 

dengan firman Allah didalam Q.S Al-Maidah:8) 

  ٗ ٍو َعهَ ْٕ ٌُ قَ اَل َْٚجِسَيَُُّكْى َشَُآ َٔ ِ ُشََٓداَء تِاْنقِْسِظ ۖ  ٍَ ّلِِلَّ اِيٛ َّٕ ٍَ آَيُُٕا ُكَُٕٕا قَ َا انَِّرٚ  أاَلَّ ََْعِدنُٕا   َٚا أَُّٚٓ

 ٌَ هُٕ ًَ ا ََْع ًَ َ َخثٌِٛس تِ ٌَّ هللاَّ َ   إِ اََّقُٕا هللاَّ َٔ  ۖ  ٖ َٕ َٕ أَْقَسُب نِهتَّْق  اْعِدنُٕا ُْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
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karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.(Q.S.Al-Maidah:8) 

Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan  

oleh sebab itu , Islam tidak menerima langkah kebijakan 

yang apabila didalam kebijakan tersebut hanya 

mengutamakan dilingkungan perkotaan tetapi 

mengabaikan pedesaan, atau industri yang hanya 

berkonsentrasi pada mempercepatnnya pembangunan pada 

program tertentu tetapi sarana umum dan prasana yang 

lainnya diabaikan. 

3. Realistis (Waqi’iyyah)  

Maksudnya ialah pandangan terhadap permasalahan yang 

sesuai dengan kenyataan. Islam yang merupakan agama 

yang berasal dari Allah, tidak mungkin mentapkan aturan-

aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia. Realistis 

islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas. 

4. Keadilan (‗Adalah) 

Maksudnya ialah tidak adanya kesenjangan antara yang 

orang kaya dan orangg miskin didalam suatu negeri, 

sehingga pertumbuhan itu harusdisertai dengan pemerataan 

yang adil. 

5. Bertanggung-Jawab (Mas’uliyyah) 

Maksudnya ialah didalam pertumbuhan itu harus 

memperhatikan faktor ekologi yakni dengan tidak 

melakukan eksploitasi terhadap semua sumberdaya yang 

dimiliki tanpa diperhatikannya kelestariannya. 

6. Mencukupi (Kifayah) 

Maksudnya ialah terpenuhinya kebutuhan berupa sandang, 

pangan dan papan dalam batas yang seharusnyaa. 

7. Berfokus Pada Manusia(Ghayatuha al-Insan) 

Maksudnya ialah islam sangat memperhatikan masalah 

pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkan pada 
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pembangunan yang lebih besar yakni pembangunan umat 

manusia. Karena islam berfungsi utama yaituu 

membimbing manusia ke jalur yang benar dan arah yang 

tepat.
110

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis dalam sebuah riset sering ditegaskan dengan sebuah 

kalimat pernyataan (statement) yang mendukung atau menolak hasil 

penelitian atau permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. 

Hipotesis memiliki kemungkinan pembenaran, artinya hypothesa atau 

hipotesis dapat berubah menjadi thesa yaitu kebenaran, atau antithesa 

tidak benar. Oleh karena itu dalam dunia riset terdapat dua jenis 

hipotesis, yaitu hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang sering 

disebut Ha, dan hipotesis nol yang sering disebut H0
111

. 

Perdagangan internasional merupakan aspek penggerak 

perekonomian disuatu negara. Devisa yang didapat dari suatu negara 

merupakan hasil dari kegiatan perdagangan internasional yang 

menunjang perekonomian suatu negara.
112

 

Adam Smith mengemukakan teori absolute advantage 

(keunggulan mutlak) yaitu setiap negara akan memperoleh manfaat 

perdagangan internasional (gain from trade) karena melakukan 

spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut 

memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage), serta mengimpor 

barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak 

(absolute disadvantange).
113

 

Menurut teori post neoclassical dikenal dengan teori 

endogenenous economic growth yang menerangkan bahwa 

                                                      
110 Muttaqin, ―Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic 

Growth in Islamic Perspektif.‖Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 No2 2018.122 
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112 Diyamanta Mahadika, Suharyono, ―Peran Indonesia National Single 
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Indonesia Malang‖.Jurnal Administrasi Bisnis 42 No.1 , 47 
113 Hamdy Hady, Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan 

Perdagangan Internasional. 29 
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perdagangan internasional baik ekspor maupun impor memiliki 

pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. 

Sejalan dengan teori post neoclassical bahwa ekspor memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Balassa pada tahun 1978  

dan Kavoussi pada tahun 1984 melakukan penelitian mengenai 

pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada 

fungsi produksi.
114

 Hasil penelitian mereka menemukan bahwa 

peningkatan ekspor memberikan kontribusi yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Lebih lanjut Salvator pada tahun 1990 menegaskan bahwa ekspor 

merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian 

yang dilakukan oleh Salvator menunjukkan bahwa ekspor merupakan 

salah satu faktor utama bagi negara berkembang untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dan 

investasi yang dilakukan oleh negara berkembang dapat mendorong 

output dan pertumbuhan ekonomi.
115

 

Menurut Sunariyah investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama 

dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan 

datang.
116

 

Menurut Dornbusch dan Fischer pada tahun 1997 teori ekonomi, 

investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

selanjutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja disuatu 

wilayah.
117

 

Investasi terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri dan 

Penanaman Modal Asing (PMA) digunakan untuk membangun 
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sesuatu yang dapat berguna bagi masyarakat. Semakin baik tingkat 

kesejahteraan masyarakat dapat digunakan sebagai tolak ukur 

pertumbuhan ekonomi.
118

 

Harrod-Domar memberikan peranan kunci investasi didalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya untuk menumbuhkan 

suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai 

tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai 

pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian 

untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang 

akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.
119

 Setiap 

perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung 

sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau 

menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto 

terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).
120

 

Menurut Almizan, menjelaskan pertumbuhan ekonomi 

merupakan perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat, 

yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran 

masyarakat.
121

 

 Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, bukan sekedar  

terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga 

terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan 

antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan 

ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata 
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atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan 

kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, 

kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka 

dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi.
122

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Maka berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka pengajuan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Adam Smith mengemukakan teori absolute advantage 

(keunggulan mutlak) yaitu setiap negara akan memperoleh manfaat 

perdagangan internasional (gain from trade) karena melakukan 
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spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut 

memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage), serta mengimpor 

barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak 

(absolute disadvantange.
123

 Menurut teori post neoclassical dikenal 

dengan teori endogenenous economic growth yang menerangkan 

bahwa perdagangan internasional baik ekspor maupun impor memiliki 

pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. 

Lebih lanjut Salvator pada tahun 1990 menegaskan bahwa ekspor 

merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian 

yang dilakukan oleh Salvator menunjukkan bahwa ekspor merupakan 

salah satu faktor utama bagi negara berkembang untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi
124

 

Selain pada teori diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah dan Selpiana Sinaga 

pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 2013-2017. Hasil 

dari penelitian adalah ekspor berpengaruh positif terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2013-2017. 

Kontribusi yang diberikan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia periode tahun 2013-2017 adalah sebesar 75,4% dan sisanya 

24,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan pada teori dan 

hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 H1:    Ekspor berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia 

2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Harrod-Domar memberikan peranan kunci investasi didalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya untuk menumbuhkan 
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suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai 

tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai 

pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian 

untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang 

akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.
125

 Investasi 

terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) yang dapat digunakan untuk membangun sesuatu yang 

dapat berguna bagi masyarakat. Semakin baik tingkat kesejahteraan 

masyarakat dapat digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan 

ekonomi.
126

 

Selain pada teori diatas, hasil penelitian yang dilakukan Febriana 

Rizki Syahrani pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Penanaman 

Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Utang Luar 

Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1985-

2009. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa penanaman modal 

dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan 

pada teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2:  Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

3. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Menurut Arsyad, manfaat investasi asing atau penanaman modal 

asing bagi negara sedang berkembang antara lain, menciptakan 

lapangan kerja, proses alih teknologi dan keterampilan yang 

bermanfaat, sumber tabungan atau devisa. Penanaman modal asing 

merupakan sumber tabungan karena dengan adanya investor asing 
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yang menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat.
127

 Selain pada teori diatas, hasil penelitian yang dilakukan 

Febriana Rizki Syahrani pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh 

Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan 

Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Periode 1985-2009. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penanaman 

modal asing (PMA) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian yang dilakukan oleh 

Triyanto pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri 

dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2004-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil 

penelitian adalah Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Berdasarkan pada pemaparan teori dan hasil penelitian terdahulu, 

maka hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan  pada teori adalah 

sebagai berikut: 

H3:  Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 
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