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ABSTRAK 

 

 Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator sebagai ukuran 

kemajuan pembangunan ekonomi pada suatu negara atau wilayah. Konvergensi 

sangat diperlukan daerah-daerah tertinggal untuk menyetarakan pertumbuhan 

ekonomi mereka dengan daerah-daerah maju sehingga tidak terjadi lagi 

ketimpangan pembangunan antar daerah di dalam suatu wilayah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konvergensi 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2013 sampai dengan 2017. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Least 

Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Ketiga model tersebut 

digunakan untuk melihat tingkat beta konvergen di Provinsi Lampung. Hasil Uji 

Hausman menunjukkan bahwa dalam penelitian ini model yang lebih cocok 

digunakan adalah Fixed Effect Model dan Random Effect Model. 

 Berdasarkan hasil estimasi beta konvergen, baik pertmbuhan PDRB per 

kapita maupun PDRB menunjukkan tingkat konvergensi yang terjadi lebih besar 

dari nol (>0). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB 

antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung cenderung divergen. Pertumbuhan 

ekonomi di daerah miskin relatif masih lambat dibandingkan daerah kaya. 

Hasil penelian yang dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

pada tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa total PDRB antar kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung terus meningkat dan diikuti dengan pendapatan per kapita yang 

meningkat tiap tahunnya. Pada sisi lain, Islam juga memandang pentingnya 

pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan 

secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak 

terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. 

Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013-

2017, namun pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung masih cenderung divergen. Berdasarkan hasil tabel 4.2 diperoleh nilai t-

hitung untuk variabel PDRB per kapita (dalam log) sebesar 12,70 lebih besar dari 

nilai t-tabel sebesar 1,32, maka secara individu variabel PDRB per kapita (dalam 

log) berpengaruh positif terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-

2017. Oleh karena itu hasil estimasi konvergensi absolut dengan melihat hasil 

koefisien regresinya bernilai positif dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

konvergensi, tetapi terjadi divergensi antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

yang artinya terjadi ketertinggalan dan ketimpangan. 

 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Konvergensi, Data  

Panel 
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MOTTO 

 

َمَرُكمأ فِيَها … َتعأ ۡرِض َوٱسأ
َ ُكم ّمَِن ٱۡلأ

َ
نَشأ

َ
 …ُهَو أ

 

Artinya:  …Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya… (QS. Hud: 61)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir: Juz 1-30, (Jakarta: CV. Jabal 

Raudhatul Jannah, 2010). 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

 Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan kasih sayang 

serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringan 

salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad 

SAW. Dari hati penulis yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan 

kepada: 

1. Kedua orang tua saya bapak Warsono dan ibu Haryani. Yang saya hormati 

dan saya banggakan. Yang selalu senantiasa memberikan do’a yang tulus 

dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, memotivasi dan 

menjadi inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. 

2. Kepada adik saya Diajeng Maharani Latifah yang senantiasa memberikan 

semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan 

Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program 

Studi Ekonomi Islam tempat penulis menuntut ilmu. 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis bernama lengkap Muhammad Yusuf Bachtiar, dilahirkan di Kota 

Bandar Lampung, Kecamatan Langkapura pada tanggal 16 Juni 1996. Penulis 

merupakan anak pertama dari pasangan bapak Warsono dan ibu Haryani. Adapun 

riwayat pendidikan penulis yaitu SD Negeri 01 Bumi Dipasena Jaya pada tahun 

2008, lalu melanjutkan studi ke Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 

2008 dan selesai pada tahun 2014. 

 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Ekonomi Islam, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UM-

PTAIN) pada tahun 2014. 

 Riwayat organisasi penulis yang telah diikuti adalah OPPM (Organisasi 

Pelajar Pondok Modern) Darussalam Gontor, UKM-F RISEF (Unit Kegiatan 

Mahasiswa Fakultas Raden Intan Sharia Economic Forum) UIN Raden Intan 

Lampung dan FoSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam). 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan 

ridho-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konvergensi 

Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Data Panel 2013-2017)” dengan baik dan 

benar. Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan 

juga kepada para sahabat, tabi’in serta pengikut beliau. 

 Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan 

studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE), atas 

terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. 

Berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Ruslan Abdul Ghopur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan 

mahasiswanya. 

2. Madnasir, S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi dan Budimansyah, 

S.Th.I., M.Kom.I. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Islam yang 

senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis 

hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 



ix 

 

3. Dr. Heni Noviarita, M.Si. dan Vitria Susanti, M.Ec. Dev. yang merupakan 

pembimbing I dan pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya 

untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi 

ini dapat terselesaikan denga baik dan benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada 

penulis selama proses perkuliahan. 

5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan 

pelayanan yang baik dan informasi serta sumber referensi kepada penulis. 

6. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang telah membantu penulis 

dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan 

mengenai data-data tersebut. 

7. Sahabat seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam kelas A angkatan 

2014 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberi 

dukungan semangat dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan 

skripsi ini. 

8. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan organisasi UKM-F RISEF periode 

2016-2017 khususnya Kabinet Generasi Emas yang telah memberi 

dukungan semangat dan bantuan kepada penulis. Terima kasih atas do’a 

dan dukungannya selama ini. 

9. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan memberikan semangat 

kepada penulis, Deswandi, Rifki Aprilyanto, Gagas Prabowo, Ike 



x 

 

Febriyani, Siti Hayati, Fajar Setiono, dan Sarah Edma Putri. Terima kasih 

atas do’a dan dukungannya selama proses penulisan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan 

kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat 

memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. 

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad 

modern. 

Bandar Lampung, Desember 2019 

Penulis 

 

Muhammad Yusuf Bachtiar 

NPM. 1451010217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i 

ABSTRAK .......................................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN........................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv 

MOTTO .............................................................................................................. v 

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ vii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiv 

DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xv 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ....................................................................................... 1 

B. Alasan Memilih Judul .............................................................................. 2 

C. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 4 

D. Batasan Masalah ....................................................................................... 9 

E. Rumusan Masalah .................................................................................... 10 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................................. 10 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................. 12 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ...................................................... 12 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi............................................................... 14 

a. Teori Pertumbuhan Klasik ............................................................ 14 

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik ...................................................... 15 

c. Teori Pertumbuhan Rostow .......................................................... 16 

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar .............................................. 20 

3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam ................................. 23 

B. Teori Konvergensi .................................................................................... 25 

1. Konvergensi α dan β ............................................................................ 27 

2. Konvergensi Mutlak (Absolute Convergence) .................................... 29 

3. Konvergensi Kondisional (Conditional Convergence) ....................... 31 

C. Produk Domestik Regional Bruto ............................................................ 32 

1. Pendekatan Produksi............................................................................ 33 



xii 

 

2. Pendekatan Pendapatan ....................................................................... 34 

3. Pendekatan Pengeluaran ...................................................................... 34 

D. Pertumbuhan Penduduk ............................................................................ 35 

E. Kajian Pustaka .......................................................................................... 37 

F. Kerangka Pikir Penelitian ......................................................................... 41 

G. Hipotesis ................................................................................................... 43 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian .......................................................................... 44 

1. Jenis Penelitian .................................................................................... 44 

2. Sifat Penelitian ..................................................................................... 44 

B. Jenis dan Sumber Data ............................................................................. 45 

C. Metode Pengumpulan Data ...................................................................... 45 

D. Definisi Operasional Variabel .................................................................. 46 

E. Metode Analisis Data ............................................................................... 47 

1. Analisis Data Panel .............................................................................. 47 

a. Metode Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square) ......................... 48 

b. Metode Efek Tetap (Fixed Effect Model) ..................................... 49 

c. Metode Efek Acak (Random Effect Model) ................................. 50 

2. Analisis Konvergensi ........................................................................... 52 

3. Uji Hipotesis ........................................................................................ 54 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) .................................................... 54 

b. Uji-t ............................................................................................... 54 

c. Uji-F ............................................................................................. 55 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................ 57 

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung .................................................. 57 

2. Topografi ............................................................................................. 58 

B. Gambaran Hasil Penelitian ....................................................................... 59 

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung .......... 59 

2. Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ............................. 61 

C. Analisis Konvergensi Mutlak (Absolut) .................................................. 62 

1. Uji Common Effect Model PDRB Per Kapita ...................................... 62 

2. Uji Fixed Effect Model PDRB Per Kapita ........................................... 62 

3. Uji Random Effect Model PDRB Per Kapita ....................................... 63 

4. Uji Hausman PDRB Per Kapita........................................................... 64 

D. Pembahasan .............................................................................................. 65 

1. Konvergensi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam ..................................................... 65 



xiii 

 

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam .................................. 66 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................................... 69 

B. Saran ......................................................................................................... 70 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1  PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Lampung  

  (Juta Rp.) Tahun 2013-2017 ......................................................... 7 

Tabel 1.2  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung  

  (Persen) Tahun 2013-2017 ........................................................... 8 

Tabel 4.1  Hasil Estimasi Beta Konvergen PDRB Per Kapita  

  Menggunakan Common Effect Model .......................................... 62 

Tabel 4.2  Hasil Estimasi Beta Konvergen PDRB Per Kapita  

  Menggunakan Fixed Effect Model ................................................ 63 

Tabel 4.3  Hasil Estimasi Beta Konvergen PDRB Per Kapita  

  Menggunakan Random Effect Model ........................................... 64 

Tabel 4.4  Hasil Uji Hausman untuk Beta Konvergen PDRB Per Kapita ..... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1  Kerangka Pemikiran ................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota  

  (Milyar Rp.) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 .............. 60 

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Per Kapita 2010 Kabupaten/Kota  

  (Juta Rp.) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 .................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Tabulasi Data Seluruh Variabel 

Lampiran 2  Hasil Olah Data Konvergensi 

Lampiran 3  Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017  

  (Badan Pusat Statistik) 

Lampiran 4  Surat Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 

Lampiran 5  Berita Acara Seminar Proposal Skripsi 

Lampiran 6  Surat Keputusan Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  

  Raden Intan Lampung 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

Skripsi ini berjudul Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam: 

Analisis Data Panel 2013-2017. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu keadaan 

dimana perekonomian di daerah miskin cenderung tumbuh lebih 

cepat dibandingkan daerah kaya.
1
 

2. Kabupaten adalah wilayah administratif yang menjadi wilayah 

kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
2
 

                                                             
1
 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi 

dan Peluang  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004). 
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974. 



2 
 

 
 

3. Provinsi adalah wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja 

bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja 

bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

umum di wilayah daerah provinsi.
3
 

4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai 

falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al Qur‟an dan 

Sunnah.
4
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dapat diukur dengan 

menggunakan PRDB per kapita riil yang dicapai suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir di kabupaten/kota 

Provinsi Lampung menunjukkan keadaan perekonomian yang membaik. Hal 

ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang 

terus menunjukkan arah positif. 

Saat pertumbuhan ekonomi di daerah miskin berjalan sangat cepat-

bahkan lebih cepat dari daerah kaya, maka bukan tidak mungkin suatu saat 

kelak PDRB per kapita yang diperoleh daerah miskin akan menyamai daerah 

                                                             
3
 Ibid. 

4
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 

Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19. 
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kaya. Tidak terjadi lagi perbedaan atau kesenjangan tingkat kemakmuran 

antar daerah. Kondisi ini yang dikenal dengan istilah konvergensi. 

Konvergensi kondisional (conditional convergence) mengindikasikan 

bahwa di dalam spesifikasi model mengikutsertakan sejumlah variabel selain 

pendapatan awal periode yang diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat 

pertumbuhan pendapatan, konsep ini menyarankan bahwa konvergensi 

bergantung pada struktur atau karakteristik masing-masing perekonomian 

(termasuk kebijakan politik), dan perbedaan struktural ini mengakibatkan 

perbedaan pula pada stabilnya pendapatan per kapita masing-masing 

perekonomian tersebut.
5
  

Martin dan Suley berpendapat bahwa penting untuk menjaga 

perekonomian agar tetap stabil guna menguji konvergensi kondisional. 

Dengan menguji konvergensi kondisional dapat diketahui apakah daerah 

miskin memang tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya jika variabel-

variabel lain dianggap konstan. Konvergensi kondisional dianggap lebih 

memadai untuk di gunakan jika yang diinginkan adalah mengetahui dampak 

dari kebijkan-kebijakan tertentu.
6
 

Berkaitan dengan adanya kesenjangan dalam tingkat perekonomian di 

kabupaten/kota provinsi Lampung, maka perlu dilakukan kajian. Oleh karena 

itu diharapkan dengan mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang 

dihitung berdasarkan besaran PDRB per kapita kabupaten/kota di provinsi 

                                                             
5
 Rey, S. J. dan B. D. Montouri. US Regional Income Convergence a Spatial Econometric 

Perspective (Department of Geography San Diego State University, 1998). 
6
 Martin, P., dan P. Sunley. 1998. Slow Convergence? The New Endogenous Growth Theory 

and Regional Development (Economic Geography, 1998). 
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Lampung tersebut menuju kepada proses yang semakin konvergen dengan 

tingkat ketimpangan yang semakin berkurang, atau sebaliknya, dapat 

memberikan solusi bagi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan 

pertumbuhan ekonomi tersebut. 

2. Secara Subjektif 

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena 

tersedianya sumber dari literatur yang cukup memadai serta data 

dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti 

jurnal, artikel dan data yang diperlukan. Selain itu judul yang 

diajukan sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu masyarakat 

terus menerus bertambah dalam jangka panjang.
7
  

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

tolak ukur yang digunakan dalam melihat pembangunan ekonomi.
8
 

                                                             
7
 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 65. 
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 Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendapatan nasional, 

namun juga memperhitungkan masalah lain seperti perubahan struktur sosial, 

sikap masyarakat, institusi nasional, ketimpangan pendapatan, peningkatan 

pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Pembangunan 

harus dapat memenuhi kebutuhan dasar individu dengan mencapai suatu 

peningkatan keadaan hidup melalui peningkatan standar hidup masyarakat 

yang tidak hanya dinilai dari sisi material saja .
9
 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya 

aktifitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan 

suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. 

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan 

masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. 

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, seperti Produk 

Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
10

 

                                                                                                                                                                       
8
 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima (UPP STIM YKPN, 2015), h. 132. 

9
 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, Edisi 

Kesembilan, 2006), h. 98. 
10

Susanti, H., Moh. Iksan dan Widyanti, Indikator-indikator Makro Ekonomi (Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Kedua, 2000). 
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Namun pada setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

berbeda-beda. Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh 

perbedaan pencapaian pendapatan daerah yang menyebabkan terjadinya 

kondisi ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan harus diatasi oleh 

pemerintah dan juga masyarakat di suatu daerah. Upaya yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang 

miskin atau memiliki pendapatan yang lebih rendah. Dengan demikian, 

daerah miskin diharapkan mampu mengejar ketertinggalan perekonomiannya 

terhadap daerah yang sudah kaya. Hal ini dapat disebut sebagai konvergensi 

pendapatan.
11

 

Kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan menggunakan proses 

konvergensi yang dihitung berdasarkan pendapatan riil per kapita. 

Konvergensi merupakan konsep turunan dari model pertumbuhan pendapatan 

output Neoklasik. Secara statistik yang dimaksud dengan konvergensi adalah 

proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu 

dari waktu ke waktu. Dalam teori Neoklasik, pertumbuhan pendapatan per 

kapita mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan per 

kapita awal. Dalam hal ini apabila dalam suatu negara atau daerah secara 

ekonomi mempunyai kesamaan utilitas dan fungsi produksi, maka negara 

atau daerah miskin dapat secara relative memiliki tingkat pertumbuhan 

                                                             
11

 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro (Jakarta: Erlangga, Edisi Ketiga, 2006), 

h. 136. 
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ekonomi lebih cepat dibandingkan negara atau daerah yang lebih kaya, atau 

dalam pengertian sederhana disebut konvergensi.
12

 

Setiap daerah akan senantiasa berusaha agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerahnya. Seperti dengan meningkatkan proses 

produksi, investasi baik di dalam maupun di luar daerah, perdagangan, dan 

berbagai aktivitas ekonomi lainnya, yang dapat memberikan nilai tambah 

bagi pendapatan regional daerah tersebut. 

Tabel 1.1 

PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung  

(Juta Rp.) Tahun 2013-2017 

 

No. Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Lampung Barat 14 452,54 16 041,05 17 493,08 19 043,34 20 622,33 

2 Tanggamus 16 133,24 17 986,99 19 394,13 21 241,67 22 961,47 

3 Lampung Selatan 26 555,78 29 388,90 32 298,44 35 523,64 38 848,13 

4 Lampung Timur 27 086,62 29 573,92 30 379,62 32 195,94 35 318,98 

5 Lampung Tengah 32 584,36 36 145,14 39 446,80 44 119,94 48 588,32 

6 Lampung Utara 22 768,76 25 535,80 27 786,73 30 766,23 33 696,62 

7 Way Kanan 19 158,23 21 392,14 23 244,79 25 279,90 27 517,94 

8 Tulang Bawang 31 745,87 35 259,41 37 703,10 41 349,20 45 171,09 

9 Pesawaran 23 221,31 25 665,52 27 478,46 29 825,45 32 119,06 

10 Pringsewu 17 027,82 19 208,01 20 773,18 22 780,22 25 147,82 

11 Mesuji 30 251,79 34 000,42 37 373,59 41 209,04 45 214,60 

12 
Tulang Bawang 

Barat 
25 563,76 28 219,81 30 714,94 33 868,64 36 730,11 

13 Pesisir Barat 17 664,66 19 684,31 21 561,20 23 806,75 25 995,34 

14 Bandar Lampung 32 770,59 36 771,14 40 262,89 44 843,79 50 037,66 

15 Metro 23 013,79 25 639,52 28 014,60 31 094,77 33 653,02 

 Lampung 25 768,94 28 755,17 31 153,72 34 142,16 37 209,50 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik), Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

2017 

 

                                                             
12

 Ibid, h. 138. 
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Dengan tingkat perekonomian yang tertinggi dan jumlah penduduk 

yang relatif kecil, maka Kota Bandar Lampung dalam periode 2013-2017 

tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar, bahkan lebih tinggi dari 

PDRB per kapita Provinsi Lampung. PDRB per kapita penduduk Lampung 

pada tahun 2017 meningkat sebesar 8,98 persen menjadi Rp.37,21 juta bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan dalam periode yang 

sama PDRB per kapita Kota Bandar Lampung tahun 2017 meningkat 

sebesar 11,58 persen menjadi Rp.50,04 juta bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Penduduk Lampung Barat tercatat sebagai penerima rata-rata 

pendapatan terkecil dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Tahun 2017, 

PDRB per kapita Lampung Barat meningkat sebesar 8,29 persen menjadi 

Rp.20,62 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Persen) 

Tahun 2013-2017 

 

No. Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Lampung Barat 6,87 5,56 5,32 5,01 5,03 

2 Tanggamus 6,76 5,90 5,50 5,18 5,21 

3 Lampung Selatan 6,41 5,80 5,38 5,22 5,46 

4 Lampung Timur 8,96 2,87 4,58 4,23 4,64 

5 Lampung Tengah 6,46 5,68 5,38 5,61 5,29 

6 Lampung Utara 6,46 5,80 5,43 5,10 5,21 

7 Way Kanan 5,28 5,67 5,27 5,12 5,11 

8 Tulang Bawang 6,75 5,54 5,02 5,42 5,45 

9 Pesawaran 6,20 5,59 5,03 5,07 5,10 

10 Pringsewu 6,43 5,75 5,22 5,04 5,00 

11 Mesuji 6,18 5,69 5,23 5,10 5,20 

12 
Tulang Bawang 

Barat 
6,37 5,50 5,35 5,27 5,64 
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13 Pesisir Barat 5,54 5,10 4,94 5,31 5,34 

14 Bandar Lampung 6,77 7,05 6,33 6,43 6,28 

15 Metro 6,89 6,13 5,87 5,90 5,66 

 Lampung 5,77 5,08 5,13 5,15 5,17 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik), Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
2017 

 

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, pada tahun 

2017 tercatat sepuluh Kabupaten/Kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih 

tinggi dari Provinsi Lampung (5,17 persen) yaitu Kota Bandar Lampung yang 

menempati posisi pertama dengan pertumbuhan tertinggi (6,28 persen) 

sisanya yaitu Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung 

Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat dan Kota 

Metro. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lampung 

Timur (4,24 persen).
13 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam 

penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja ekonomi 

daerah yang dilihat berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan 

terhadap laju konvergensi yang ada. 

Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 

Lampung sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yaitu selama 5 tahun. 

Kemudian akan dilihat apakah pertumbuhan ekonomi yang dihitung 

berdasarkan besaran PDRB per kapita kabupaten/kota di provinsi Lampung 

                                                             
13

 Katalog BPS, Op.Cit. h. 10. 
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tersebut menuju kepada proses yang semakin konvergen dengan tingkat 

ketimpangan yang semakin berkurang, atau sebaliknya. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di 

provinsi Lampung? 

2. Bagaimana konvergensi pertumbuhan ekonomi menurut perspektif 

Ekonomi Islam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis laju konvergensi pertumbuhan ekonomi antar 

kabupaten/kota di provinsi Lampung periode 2013-2017 agar dapat 

diketahui kecenderungan pola pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Lampung. 

b. Mengetahui konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di 

provinsi Lampung ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai 

gambaran kecenderungan pola pertumbuhan ekonomi antar 

kabupaten/kota di provinsi Lampung apakah mengarah kepada suatu 

proses pergerakan yang konvergen atau divergen. Menambah literatur 

mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya program studi Ekonomi 

Islam. 

b. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai Konvergensi Pertumbuhan 

Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

c. Bagi Pemerintah, agar dapat melakukan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di provinsi lampung secara meyeluruh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas 

perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono, 

pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah.
14

 Menurut Simon Kuznets, 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara 

(daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, 

yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-

menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya 

penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.
15

 

Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian 

secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

                                                             
14

 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

h. 87. 
15

M. Zahari, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Jambi”. Jurnal Of Economic And Business, Vol. 1 No. 1 (September 2017), h.8. 



13 
 

 
 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar.
16

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan perekonomian suatu negara 

yang berkesinambungan setiap tahun dan menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksikan masyarakat bertambah sehingga menghasilkan tingkat 

pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam 

pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur 

berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan 

menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 

provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi selama periode tertentu. Maka dari itu, pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB riil pada satu tahun 

tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRBt-1).
17

 

                                                             
16

 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h.133. 
17

 Zahari, Op. Cit, h. 7. 



14 
 

 
 

 

Keterangan: 

PDRBt  = PDRB riil pada tahun t 

PDRBt-1 = PDRB riil tahun sebelumnya 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Menurut ekonomi Klasik, Adam Smith, inti dari ajarannya 

adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam 

menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk 

dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan 

menciptakan 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.
18

 

Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan Laissez-

faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat 

pembangunan ekonomi dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Corak 

dan proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, bahwa 

                                                             
18

 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014), h. 4. 
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apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan 

terus-menerus berlangsung secara kumulatif.
19

 

Dalam pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat 

faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah 

penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan 

kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dilakukan. Walaupun 

menyadari pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak 

faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan 

perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan Neoklasik dikembangkan oleh Robert 

M. Solow. Model Solow menggunakan unsur pertumbuhan 

penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya 

output yang saling berinteraksi. Teori Solow melihat bahwa dalam 

banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan 

sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak 

mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah 

hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
20

 

Model Pertumbuhan Solow ini merupakan pengembangan  

dai formulasi  Harrod-Domar dengan menambahkan variabel 

                                                             
19

Athaillah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”. Jurnal Ilmu Ekonomi, ISSN 2302-0172 Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2013), h. 2. 
20

 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 

Edisi Kesebelas, 2011), h. 197. 
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tenaga kerja, serta memperkenalkan faktor teknologi. Model 

pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam 

stok modal, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan 

teknologi mempengaruhi tingkat output. Apabila dimisalkan suatu 

proses pertumbuhan ekonomi dalam kondisi tertentu belum 

berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya 

karena perubahan jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L) 

dan hubungan kedua faktor tersebut, sehingga dapat ditulis: 

Y = f (K, L) 

dimana Y adalah pendapatan nasional (output). Dalam 

kenyataannya teknologi sulit dipisahkan dalam proses 

pembangunan, sehingga perubahan teknologi turut dimasukkan 

kedalam fungsi produksi, maka dapat ditulis:
21

 

Y = A  f (K, L) 

c. Teori Pertumbuhan Rostow 

Menurut Rostow proses pembangunan dapat dibedakan ke 

dalam lima tahap, yaitu
22

: 

1) Masyarakat Tradisional, ciri ekonomi yang utama 

masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang 

strukturnya bekembang dengan fungsi produksi yang 

terbatas yang terefleksikan pada skala dan pola 

                                                             
21

 Achmad Sjafii, “Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004”. Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 3 

No. 1 (Mei 2009). 
22

 Lincolin Arsyad, Op. Cit, h. 63-69. 
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perdagangan/pertukaran yang kecil dan tradisional, 

tingkat output pertanian dan produktivitasnya yang 

rendah, ukuran industri manufaktur yang kecil, fluktuasi 

penduduk yang tidak menentu dan pendapatan riil yang 

rendah. 

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas, Rostow mendefinisikan 

ini sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat 

mempersiapkan dirinya untuk mencapai tahap 

pertumbuhan yang berkesinambungan dengan kekuatan 

sendiri (self sustained growth). 

3) Tahap Lepas Landas, pada awal tahap ini terjadi 

perubahan yang drastis dalam masyarakat, misalnya 

terjadi revolusi politik, teciptanya kemajuan yang pesat 

dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. 

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut 

adalah terciptanya inovasi-inovasi dan kenaikan 

investasi cukup besar. 

4) Tahap Menuju Kedewasaan, tahap ini diartikan Rostow 

sebagai suatu tahap dimana masyarakat sudah secara 

efektif menggunakan teknologi modern pada hampir 

semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, sektor-sekto 

pemimipin baru akan muncul dan menggantikan 

pemimpin lama yan mengalami kemunduran. Sektor-
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sektor pemimpin ini coraknya ditentukan oleh 

perkembangan teknologi, kondisi alam, karakteristik 

dari tahap sebelumnya (tahap lepas landas) dan juga 

kebijakan pemerintah. 

5) Tahap Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian 

masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah 

yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan 

(demand side), bukan lagi pada masalah produksi 

(supply side). 

Meksipun secara konseptual cukup menarik, tetapi 

argumen-argumen dasar mengenai pembangunan yang terkandung 

dalam teori Rostow seringkali tidak berlaku di dunia nyata. Alasan 

utama tidak berlakunya teori tersebut adalah karena pembangunan 

bukanlah sebuah proses yang statis, sebaliknya pembangunan 

adalah sebuah proses yang dinamis. 

Kenyataannya ada beberapa negara di dunia (misalnya 

Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zealand) yang tidak 

melewati tahap tradisional dari Rostow, namun langsung pada 

tahap prasyarat untuk lepas pandas. Hal ini terjadi karena negara-

negara tersebut terlahir dalam tatanan institusi yang baik, yang 

ditandai oleh struktur ekonomi yang modern, institusi sosial-politik 

yang bekerja dengan baik dan yang terpenting kondisi masyarakat 
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yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat 

mereka baru merdeka.
23

 

Teori modernisasi banyak diterapkan di negara-negara 

dunia ketiga, salah satunya adalah Indonesia. Pada masa Orde 

Baru, Presiden Soeharto sangat jelas menerapkan model 

pertumbuhan ekonomi Rostow melalui Perancangan Pembangunan 

Lima Tahun (PELITA). Kebijakan pembangunan yang diterapkan 

pemerintah Orde Baru memang sangat mujarab untuk 

mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan pendapatan 

penduduk per kapita (GNP). Namun sesungguhnya kemajuan dan 

pertumbuhan tersebut bersifat semu, sebab kemiskinan riil yang 

ada di masyarakat makin parah dan perekonomian negara yang 

rapuh.
24

 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan model pembangunan lima tahap yang dikemukakan 

oleh Rostow yaitu masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas 

landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan dan tahap 

konsumsi tinggi. Disebutkan oleh Rostow bahwa semua negara 

dikatakan maju apabila telah melewati tahap lepas landas dan 

negara berkembang berada pada tahap persiapan menjadi negara 

maju. Menurut Rostow suatu negara untuk mencapai suatu tahap 

                                                             
23
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tertentu harus melewati tahap demi tahap perjalanan hidupnya 

sehingga akhirnya berada pada tahap tersebut. Kenyataannya tidak 

semua negara di dunia tidak melewati tahap-tahap sebelumnya. Hal 

ini dikarenakan beberapa negara memiliki karakteristik ekonomi, 

sosial dan politik yang berbeda-beda. 

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Pada hakikatnya, teori Harrd-Domar merupakan 

pengembangan teori makro Keynes. Menurut Harrod-Domar, 

pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan 

pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat 

diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Dalam teori Harrod-

Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai 

pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu 

perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga 

akan menambah permintaan efektif masyarakat.
25

 

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi 

klasik, yakni: 

1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (ful 

employment). 

2) Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan. 

3) Rasio antara modal dan produksi (capital output ratio) 

adalah tetap. 
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4) Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor. 

Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan 

ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod-Domar 

merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis 

Harros-Domar dapat dilihat bahwa: 

1) Dalam jangka panjang pertembahan pengeluaran 

agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 

2) Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin 

dicapai apabila I + G + (X-M) terus menerus bertambah 

dengan tingkat yang tinggi.
26

 

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat 

menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya 

jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, 

peralatan dan material) yang rusak, namun untuk menumbuhkan 

perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai 

tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis 

secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total 

(Y), maka setiap tambahan bersih pada stok modal (investasi baru) 

akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio 

                                                             
26
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modal output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio 

modal output (COR).
27

 

Penerapan teori Harrod-Domar di Indonesia dapat dilihat 

melalui program yag diluncurkan pada tahun 2011 yaitu Program 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. 

Dimana tabungan dan investasi merupakan hal yang perlu 

ditingkatkan, tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar 

kemungkinan bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan 

ekonomi. Seperti yang tertulis dalam program MP3EI, percepatan 

transformasi ekonomi dititikberatkan pada pendekatan peningkatan 

value added, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan 

regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai 

kebutuhannya.
28

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

Harrod-Domar, dalam jangka panjang investasi atau pembentukan 

modal adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian 

menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan 

datang dan menambah permintaan efektif masyarakat. Tingginya 
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tabungan dan investasi memungkinkan modal bagi masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang ditabung dan 

diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin 

cepat. 

3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam  

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi 

telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam 

klasik.
29

 Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT 

surat Hud ayat 61: 

َمَرُكمأ فِيَها…   َتعأ ۡرِض َوٱسأ
َ ُكم ّمَِن ٱۡلأ

َ
نَشأ

َ
  …ُهَو أ

Artinya: “… Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, …".
30

 

 

Artinya, bahwa 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 dari pada orientasi pemungutan pajak, karena 

pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. 

Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran 

bumi, negara tersebut akan hancur.”
31
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Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang 

mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan 

demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang 

sarat nilai. 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. 

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas 

menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan 

distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan 

dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, 

pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, 

akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam 

pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan 

dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

martabat manusia.
32

 

Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat 

multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya 

bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga 

kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. 
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B. Teori Konvergensi 

Teori konvergensi didasarkan pada dua hipotesis berbeda namun saling 

terkait. Pertama, hipotesis mengejar ketertinggalan dari Abramovitz dalam 

Sari yang jika digunakan di dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional di 

Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Provinsi-provinsi dengan 

tingkat produktivitas (TFP) rendah memiliki potensi besar mencapai laju 

pertumbuhan tinggi.
33

 

Akan tetapi, potensi pertumbuhan yang tinggi akan melemah jika 

tingkat produktivitas tersebut mendekati tingkat produktivitas dari provinsi-

psrovinsi lain yang menjadi patokannya. Hal ini mengindikasikan terjadinya 

suatu proses mengejar ketertinggalan.  

Menurut Saldanha, proses mengejar ketertinggalan juga bisa terjadi bila 

varian relatif di sekitar rata-rata produktivitas makin turun dari waktu 

kewaktu karena terjadinya pertumbuhan lebih cepat di wilayah-wilayah yang 

tadinya tertinggal.
34

 

Hipotesis kedua adalah dari Barro dan Sala-i-Martin bahwa laju 

pertumbuhan PDB per kapita cenderung berhubungan terbalik dengan PDB 

per kapita awal. Dengan asumsi bahwa preferensi masyarakat dan teknologi 

yang sama berlaku di semua negara, negara-negara miskin cenderung tumbuh 

lebih cepat daripada negara-negara kaya. Jadi, dalam konteks pertumbuhan 

                                                             
33
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ekonomi regional, provinsi-provinsi dengan PDRB per kapita tinggi 

cenderung tumbuh lebih lambat daripada provinsi-provinsi dengan PDRB per 

kapita rendah. Akan tetapi, hipotesis ini didasarkan pada penelitian mereka di 

negara-negara dengan sistem perekonomian tertutup dengan memakai model 

pertumbuhan ekonomi neoklasik.
35

 

Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun perekonomian miskin 

tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian kaya, ketimpangan pada awal 

persaingan justru meningkat. Hal ini disebabkan ketimpangan perekonomian 

daerah kaya lebih rendah, namun secara relatif nilai perubahan tersebut masih 

terlalu besar dibandingkan perubahan perekonomian daerah miskin. 

Wibisono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional didekati 

dengan hipotesa konvergensi, yang terbagi atas dua hal yaitu konvergensi 

absolut berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik dan konvergensi 

kondisional yang berdasarkan pada teori pertumbuhan endogenous. Kedua 

hipotesa konvergensi di atas termasuk dalam analisis dinamis.
36

 

Selain itu, terdapat dua pendekatan utama dalam studi tentang 

konvergensi regional, antara lain: 

1) Analisis konvergensi regional yang ditentukan dari pokok 

penelitian utama di tingkat internasional. Analisis jenis ini 

umumnya menggunakan regesi cross section antara tingkat 
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pertumbuhan ekonomi dengan tingkat awal pendapatan 

pendapatan per kapita.
37

  

2) Pendekatan analisis disparitas pendapatan per kapita. 

Kesenjangan regional dipelajari secara independen dari teori 

pertumbuhan (JG Williamsonn 1965) dimana ia menjelaskan 

bahwa proses konvergensi regional terkait dengan proses 

pembangunan nasional. Williamson memprediksikan bahwa 

disparitas pendapatan regional akan memudar (konvergen) 

setelah melalui tiga fase dari tahap awal pembangunan hingga 

tahap kematangan. 

1. Konvergensi α dan β 

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, konvergensi pertumbuhan 

adalah kecenderungan perekonomian-perekonomian daerah miskin 

tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian-perekonomian daerah kaya, 

dengan demikian diharapkan perekonomian daerah miskin akan mengejar 

ketertinggalan dan ketimpangan perekonomian antardaerah akan menurun. 

Terdapat dua konsep konvergensi dalam perekonomian yaitu 

konvergensi β yang terdiri dari konvergensi mutlak dan bersyarat serta 

konvergensi α. Terjadinya proses konvergensi dimana daerah miskin 

cenderung tumbuh lebih cepat tidak serta merta menyebabkan menurunnya 

disparitas pendapatan regional per kapita. Artinya konvergensi β tidak 

selalu identik dengan konvergensi α. Meskipun secara tidak identik tetapi 
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secara empiris konvergensi β akan terverifikasi ketika konvergensi α juga 

terverifikasi sehingga dalam prakteknya kedua konsep di atas dapat 

dilaksanakan bergantian. konvergensi α akan terjadi antar beberapa daerah 

ketika daerah-daerah tersebut mempunyai dispersi pendapatan per kapita 

yang cenderung menurun lebih cepat. 

Salah satu kelebihan utama dari konvergensi β adalah analisisnya 

bersifat dinamis karena jika pengamatan jangka pendek tidak mampu 

memberi jawaban tentang dampak dari kebijakan publik maka kita tidak 

dapat melihat dampak tersebut dalam kecenderungan jangka panjang. 

Dengan analisis konvergensi β, dapat diketahui seberapa besar kecepatan 

konvergensi yang terjadi secara pasti. Jika konvergensinya cepat, maka 

fokusnya adalah perilaku steady-state karena sebagaimana telah diketahui 

bahwa mayoritas perekonomian berada pada posisi steady state-nya. Jika 

konvergensi tidak cepat berarti posisi perkeonomian masih berada jauh 

dari posisi steady state-nya maka fokusnya adalah pada pengalaman 

pertumbuhan yang dialami perekonomian dalam dinamika transisional 

tersebut. 

Konvergensi α atau konvergensi absolut diukur dengan koefisien 

tingkat awal PDRB per kapita jika laju pertumbuhan PDRB per kapita 

diregresi (dalam log) diregresi terhadap tingkat awal per kapita. Jika 

koefisien tersebut negatif dan signifikan secara statistik maka dikatakan 

konvergensi α telah terjadi dengan implikasi dalam konteks Indonesia, 

provinsi-provinsi dengan tingkat awal PDRB per kapita yang rendah 
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cenderung mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi yang tingkat 

awal PDRB per kapitanya tinggi. Konvergensi β atau konvergensi 

bersyarat (kondisional) adalah koefisien tingkat awal PDRB per kapita bila 

laju pertumbuhan PDRB per kapita di regresi terhadap tingkat awal PDRB 

per kapita tiha variable bebas sebagai kontrol seperti kondisi awal 

anggaran belanja pemerintah, angka harapan idup, dan tingkat partisispasi 

SMP per kapita (tingkat pendidikan), Konvergensi β mensyaratkan faktor-

faktor awal yang harus dipenuhi agar konvergensi itu terjadi. 

Saldanha menyatakan bahwa pada saat konvergensi-α terjadi maka 

konvergensi-β juga terjadi. Namun tidak sebaliknya: konvergensi-α tidak 

selalu terjadi apabila konvergensi-β terjadi.
38

 

2. Konvergensi Mutlak (Absolute Convergence) 

Model standar pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan tergantung dari perekonomian awal. Hubungan yang negatif 

antara pendapatan dengan tingkat pertumbuhan berarti daerah kaya 

mengalami pertumbuhan ekonomi rendah yang menunjukkan pendapatan 

cenderung konvergen secara mutlak. Proses konvergen seperti ini disebut 

dengan konvergensi mutlak (Absolute Convergence). Oleh karena 

kenyataannya bahwa antardaerah mempunyai karakteristik perekonomian 

yang beragam mengakibatkan dugaan proses konvergensi mutlak dinilai 

menjadi lemah sehingga konvergensi mutlak umumnya diikuti oleh 

konvergensi bersyarat (Conditional convergence). 
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Untuk melihat konsep konvergensi absolut tersebut, dapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun pada tahun 

akhir t 

 

 

  = PDRB per kapita awal (rupiah) 

yi  = PDRB per kapita tahun akhir (rupiah) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisisen regresi 

Hipotesis konvergensi mutlak tidak selalu ada dengan keluarnya 

hubungan negatif antara pendapatan dengan tingkat pertumbuhan. 

Adakalanya hubungan tersebut tidak muncul namun ada ketika variabel–

variabel lain yang dianggap berpengaruh seperti pendidikan, kesuburan 

dan kesehatan yang diikutsertakan dalam proses regresi. Kecenderungan 

konvergensi yang timbul dengan syarat keadaan variabel-variabel tersebut 

disebut konvergensi bersyarat. Konvergensi bersyarat merupakan alternatif 

konvergensi apabila negara/daerah-daerah yang diteliti tidak memiliki 

heterogenitas parameter yang memungkinkan setiap daerah memiliki 

posisi steady state.
39
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3. Konvergensi Kondisional (Conditional Convergence) 

Konvergensi kondisional adalah konvergensi yang dilakukan 

dengan melihat perilaku dan karakteristik antarnegara atau antardaerah 

dalam suatu negara. Perbedaan antarnegara adalah terbukti dan eksis. 

Wibisono menyatakan dengan melakukan tes hipotesis konvergensi 

kondisional maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, yaitu dapat 

mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang memengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang, dengan cara 

memasukkan variabel-variabel terpilih yang dianggap memengaruhi 

tingkat pertumbuhan ekonomi regional ke dalam persamaan. Konvergensi 

dikatakan kondisional apabila tingkat pertumbuhan lebih tinggi pada 

provinsi yang memiliki level pendapatan yang lebih rendah.
40

 

Model Barro menambahkan model-model pertumbuhan yang ada 

dengan variabel lain yaitu: pertumbuhan penduduk (rates of population 

growth), kemajuan teknologi (technological progress) dan penyusutan 

(depreciation) atau ditulis n +g + δ, tingkat tabungan dan investasi (rates 

of saving and investment in physical capital and human capital) σk dan 

σh. 

Untuk melihat konsep konvergensi kondisional tersebut, dapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut
41

: 
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 Keterangan: 

Pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun pada tahun 

akhir t 

 

  = PDRB per kapita awal daerah ke i (rupiah) 

  = PDRB per kapita tahun akhir t daerah ke i (rupiah) 

X1it  = Variabel yang memengaruhi tingkat pertumbuhan  

    ekonomi regional dalam jangka panjang 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

eit  = error term 

C. Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu 

daerah/wilayah. Secara kuantitatif PDRB merupakan nilai barang dan jasa, 

oleh karena itu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku (at current price) dan 

PDRB atas dasar harga konstan (at constant price). PDRB atas dasar harga 

berlaku digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi, sedangkan 

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi riil. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu: 
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1. Pendekatan Produksi 

Menurut Ischak P. Lumbantobing, dengan cara ini pendapatan 

nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau 

jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
42

 

Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 

kategori lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Pariwisata, 2. 

Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan 

Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa 

Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. 

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa 

Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa Lainnya. 

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub 

kategori lapangan usaha. 
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2. Pendekatan Pendapatan 

PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 

daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan 

gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum 

dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi 

ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak 

langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi). Jumlah 

semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah 

bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah 

bruto seluruh sektor (lapangan usaha). 

3. Pendekatan Pengeluaran 

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua 

komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: (1) 

pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi 

lembaga swasta nirlaba, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) 

pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori/stok, 

dan (6) ekspor neto. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. 

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan 

angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah 
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pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan 

cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya 

sudah dicakup pajak tak langsung neto. 

D. Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Namun pada literatur-

literatur kuno pada umumnya memandang penduduk sebagai penghambat 

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi dinilai hanya menambah beban pembangunan. Artinya, jumlah 

penduduk yang besar memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan 

masalah ketenagakerjaan, sedangkan dalam literatur-literatur modern, 

penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya 

kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan 

mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Peningkatan konsumsi 

agregat memungkinkan usaha-usaha produktif dapat berkembang sehingga 

berpengaruh pula terhadap perekonomian secara keseluruhan.
43

 

Menurut Ricardo, pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan 

mengakibatkan keadaan yang yang disebut stationary state, yaitu suatu saat 

dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Setelah itu 

perekonomian akan terus menurun samapai dengan tingkat yang lebih rendah 

dimana upah buruh sangat minimal, hanya cukup untuk hidup (subsistence 

level). Ricardo melihat pertumbuhan penduiduk dan kemerosotan 

pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya prinsip The Law of 
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Diminshing Return sebagai pengahalang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, 

teori Neoklasik menganggap penduduk memberikan sumbangan yang sangat 

positif terhadap pembangunan, terutama karena: 

1. Perkembangannya akan memperluas pasar. 

2. Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya dapat menciptakan 

berbagai akibat yang positif pada pembangunan. 

3. Penduduk menyediakan pengusahan yang inovatif yang akan 

menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal.
44

 

Maltus merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang 

semakin berkurang (diminishing returns). Maltus menggambarkan sebuah 

kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan 

meningkat sangat cepat pada deret ukur kecuali jika terjadi suatu bencana 

misalnya kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses 

pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu fakor produksi yang 

jumlahnya tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat 

menurut deret hitung.
45

 

Pertumbuhan pengadaaan pangan yang tidak dapat mengimbangi 

kecepatan pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita cenderung 

terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap 

populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan 

gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan 

ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk 

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam 

penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian. 

Rishan Adha dan Wahyunadi melakukan penelitian tentang “Disparitas 

Dan Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Dan Kota Di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat” pada tahun 2015. Hasil penelitian 

menunjukkan walaupun terjadi peningkatan ketimpangan yang ditunjukkan 

oleh indeks Williamson dan indeks Entropi Theil yang terus meningkat pada 

tiap periode pengamatan tapi dari hasil analisis konvergensi menunjukkan 

bahwa konvergensi adalah eksis di Provinsi NTB. Dengan menggunakan dua 

model konvergensi, yaitu konvergensi klasik Barro dan Sala-i-Martin dan 

konvergensi teknologi Dowrick dan Rogers, ditemukan bahwa kecepatan 

konvergensi untuk masing-masing model berbeda. Dengan menggunakan 

model klasik, kecepatan konvergensi berkisar antara 3% pertahun, sedangkan 

menggunakan transfer teknologi kecepatan konvergensi jauh lebih cepat yaitu 

13% pertahun. Kelebihan penelitan ini terletak pada skenario pengolahan 

data dibagi menjadi tiga time series yaitu 2003-2006, 2006-2009 dan 2009-

2012. Hal tersebut merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
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Barro (1998) dan Wibisono (2005) dimana untuk tahun dasar yang 

menunjukkan initial income akan menggunakan tahun dasar yaitu tahun 

2003. Kelemahan penelitian ini terletak pada spesifikasi variabel yang 

digunakan, tercermin dari definisi variabel yang dianggap masih lemah 

sehingga beberapa variabel pada model Barro dan Sala-i-Martin seperti 

physical capital, human capital dan inflasi terlihat masih belum signifikan. 

Hal tersebut terjadi karena keterbatasan data pada tingkat kabupaten/kota 

yang dirasakan cukup berat oleh peneliti.
46

  

Penelitian yang dilakukan oleh Chatarina Anggri Ayu Yulisningrum 

dan AM. Rini Setyastuti tentang “Analisis Konvergensi Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia Tahun 1992-2012” menunjukkan bahwa pada tahun 

1992-2012 tidak terjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional, 

berdasarkan hasil analisis konvergensi. Pertumbuhan ekonomi di daerah 

miskin relatif masih lambat dibandingkan daerah kaya. Dari analisis 

konvergensi sigma ditunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi sigma 

perekonomian di Indonesia, yaitu nilai koefisien variasi yang semakin 

menurun. Kelebihan penelitian ini terletak pada spesifikasi variabel penjelas 

yang digunakan selain PDRB per kapita yaitu indeks pembangunan manusia 

dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kelemahan penelitian ini terletak pada 

hasil regresi pada analisis konvergensi absolut dan konvergensi kondisional 

yang menunjukkan tidak terjadi konvergensi antar provinsi di Indonesia pada 
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tahun 1992-2012 dan masih bisa diteliti kembali untuk tahun berikutnya serta 

menambah variabel penjelas lainnya.
47

 

Wahyuni meneliti tentang “Konvergensi dan Faktor-Faktor yang 

Memengaruhi Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa” pada 

tahun 2011, menyimpulkan bahwa ketimpangan kabupaten/kota di Pulau 

Jawa masih sangat tinggi dibandingkan dengan ketimpangan kabupaten/kota 

dalam provinsi dan didominasi oleh ketimpangan antar kota. Konvergensi 

pendapatan wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa tidak terjadi (divergen), 

sedangkan Jawa Timur memiliki tingkat konvergensi tertinggi di Pulau Jawa. 

Menurut penelitian ini, konvergensi yang terjadi di Jawa Barat karena 

kontribusi sektor manufaktur. Sementara itu konvergensi dengan pendekatan 

pengeluaran rumah tangga sangat tinggi di setiap provinsi dan keseluruhan 

Pulau Jawa. Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan 

adalah share manufaktur, pendidikan tenaga kerja, infrastruktur kesehatan, 

energi listrik dan air bersih. Sedangkan ketimpangan pengeluaran rumah 

tangga hanya dipengaruhi tingkat pendidikan tenaga kerja.
48

 

Zulfahmi Putra dan Abd. Jamal meneliti tentang “Konvergensi 

Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Sumatera” pada tahun 2017. 

Hasil yang diperoleh bahwa berdasarkan hasil estimasi beta konvergen, baik 

pertumbuhan PDRB per kapita maupun PDRB menunjukkan tingkat 
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konvergensi yang terjadi lebih besar dari nol (>0). Hal ini berarti bahwa 

pertumbuhan PDRB perkapita dan PDRB antar provinsi di Pulau Sumatera 

Cenderung divergen. Sedangkan hasil sigma konvergen menunjukkan PDRB 

Perkapita dan PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan 

angka deviasi sebesar 18.584 dan 45,22. Kelebihan penelitian ini terletak 

pada tingkat beta konvergensi yang terjadi pada tahun 2003-20013 dapat 

dilihat dari koefisien regresinya. Jika nilai koefisien PDRB daerah i tahun t-1 

lebih kecil dari nol, maka pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera 

cenderung konvergen.
49

 

Heriqbaldi melakukan penelitian mengenai “Konvergensi Tingkat 

Pendapatan: Studi Kasus 3 Propinsi di Pulau Jawa” pada tahun 2009. Periode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004 – 2007. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan keberadaan absolute convergence dalam bentuk 

b convergence. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di ketiga 

perekonomian yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tidak terdapat b-

convergence maupun s-convergence. Di ketiga Provinsi tersebut, setiap 

mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten 

selalu disertai dengan peningkatan gap tingkat antar satu kabupaten dengan 

kabupaten lainnya. Ini artinya, hasil estimasi justru mengkonfirmasi bahwa, 

terjadinya perkembangan ekonomi secara divergen antar kabupaten di ketiga 

provinsi tersebut. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep 
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absolute b-convergence dan s-convergence yang tidak melihat adanya 

perbedaan yang secara spesifik membedakan satu daerah dengan yang lain. 

Kelemahan penelitian ini terletak pada pengakomodasian faktor-faktor yang 

secara signifikan membedakan satu daerah dengan daerah lainnya yang 

belum diarahkan, sehingga dapat diketahui lebih jauh determinan 

konvergensi atau divergensi antar daerah.
50

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi diharapkan akan memberikan kesempatan bagi daerah berkembang 

untuk dapat meningkatkan perekonomiannya agar dapat setara dengan daerah 

maju. Pertumbuhan ekonomi ini diukur berdasarkan tingkat pendapatan 

regional dari suatu daerah. Namun dalam proses pembangunan tersebut 

kemungkinan akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

setiap daerah sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

merata bagi setiap daerah ataukah hanya sebagian daerah yang dapat 

mencapai kemajuan, sedangkan daerah lainnya tetap pada keadaan semula, 

atau bahkan menjadi semakin miskin. Masalah konvergensi ini timbul karena 

keanekaragaman karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya 

menimbulkan pola pembangunan ekonomi yang berbeda di masing-masing 

daerah sehingga beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara 

wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. 
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Konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Namun 

perkembangan hasil pembangunan saat ini masih menunjukkan 

ketidakmerataan dalam peningkatan kesejahteraan tersebut yang salah 

satunya ditunjukkan dengan makin melebarnya ketimpangan perolehan 

pendapatan antar daerah. Kenaikan PDRB per kapita kota dan kabupaten di 

provinsi Lampung sebagai hasil dari perolehan pertumbuhan ekonomi selama 

ini juga menujukkan pola yang hampir sama, oleh karena itu untuk 

mengetahui apakah kenaikan PDRB per kapita tersebut akan mengarah pada 

tingkat pendapatan yang sama (konvergen) maka perlu dianalisis lebih lanjut 

melalui penelitian ini. 

Analisis konvergensi dilakukan terhadap data panel pada 15 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 

2013 hingga tahun 2017. 
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Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dijelaskan di atas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut: 

Diduga terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di 

provinsi Lampung yang ditunjukkan dengan pengaruh negatif PDRB per 

kapita periode tahun 2013 terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 

2013-2017. 

 

 

 

 

 

Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Masalah Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi  

Konvergensi Absolut 

(PDRB per kapita)  

Analisis Data Panel 

Perspektif Ekonomi Islam 
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