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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung serta bagaimana jika dilihat dalam 

perspektif ekonomi Islam pada tahun 2015-2019. Menurut data yang 

diperoleh dari BPS Provinsi Lampung (2020) periode 2015-2019 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung bergerak fluktuatif, hal 

ini di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu investasi, 

tenaga kerja, dan tingkat pendidikan.  

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

skunder dalam periode pengamatan 2015-2019 dengan metode 

dokumentasi yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung dan BPS 

Kota Bandar Lampung. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 

16.0. 

 Hasil analisis menunjukan bahwa Secara parsial, variabel 

investasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 

sebesr (0,023<0,05), variabel tenaga kerja berpengeruh positif dan 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar (0,006<0,05), dan variabel 

tingkat pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan 

nilai signifikansi sebesar (0,001<0,05) terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kota Bandar Lampung. Secara simultan investasi, tenaga kerja, dan 

tingkat pendidikan diperoleh signifikansi sebesar (0,057>0,05) yang 

artinya secara simultan variabel investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pemerataan  

dan keadilan distribusi dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 

juga harus memasukan aspek aksiologis (nilai moral) agar 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan 

dunia saja, tetapi juga kesejahteraan akhirat. 

 

Kata Kunci: Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

                              

                           

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat”. 

(Q.S An-Nissa Ayat 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami 

penelitian ini, mendapatkan gambaran yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

yang terdapat didalam penelitian ini. Dengan penegasan 

tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami penelitian ini. Adapun judul judul penelitian yang 

dimaksud adalah “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kota 

Bandar Tahun 2015-2019)”. Untuk itu perlu di uraikan 

pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang”.
1
 

2. Investasi 

Investasi merupakan  pengeluaran  modal untuk 

pembelian aset (asset) fisisk seperti pabrik, mesin, 

peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau rill. 

Dalam analisis ekonomi, istilah investasi khususnya di 

hubungkan dengan investasi fisisk. Investasi fisik 

menciptakan aset baru yang akan menambah kapasitas 

produksi suatu negara, sementara investasi keuangan

                                                             
1 Hasan Alwi, Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 849 
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hanya memindahkan kepemlikan dari yang ada dari 

seseorang atau lembaga kepada yang lain.
2
 

Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran 

untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan 

produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian 

yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa di masa depan. Dalam neraca nasional atau struktur 

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya 

investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap 

domestik (domestic fixed capital formation).
3
 

3. Tenaga Kerja 

Faktor produksi manusia sifatnya berubah-ubah. Nilai 

tenaga kerja yang dicerminkan dengan upah sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tersebut. 

Makin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut, maka makin 

tinggi pula upah yang diterima, dan sebaliknya jika 

kualitas tenaga kerja tersebut rendah, maka tingkat upah 

yang diterima juga rendah. Selain itu, tenaga kerja yang 

berkualitas akan mampu untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pedidikan adalah tahapan pendidikan yang di 

tetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pesrta didik, 

tujuan yang akan di capai, dan kemampuan yang akan 

dikembangkan.
4
 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembngan dalm 

perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang 

di produksi dalam masyarakat meningkat, yang 

                                                             
2 Bambang Widjajanta, Dkk, Mengasah Kemampuan Ekonomi. (Bandung: 

Citra Praya, 2007) h. 130 
3 Fatimah, Siti NH dan Eny Setyowati. 2007, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2002, Jurnal 

Ekonomi Pembangunan. 8(1): 80–95. 
4 U. H Saidah, Pengantar Pendidikan: Telaah Pendidikan Secara Global 

Dan Internasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.211.  
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selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran 

masyarakat.
 5

 

6. Persepektif  

Persepektif adalah sudut pandang atau pandangan.
6
 

7. Ekonomi Islam  

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masaah ekonomi rakyat yang di 

dasarkan oleh nilai-nilai Islam.
7
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Perrtumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur 

dalam keberhasilan dan perkembangan pembangunana suatu 

perekonomian dari periode satu ke periode selanjutnya. 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan 

bagi pembangunan daerah melalui konsep pembangunan 

eknomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat 

yang di jabarkan dalam rencana pembangunan daerah. 

Pembangunan di Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan kesempatan kerja. Pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia selama ini selalu berorientasi pada keberhasilan 

bidang ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan 

Indonesia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri 

akan menyebabkan meningkatnya peran sektor industri, 

karena pengembangan sektor industri yang berbasis pertanian 

bagian yang cukup penting dari pertumbuhan ekonomi 

indosesia.
8
 Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi 

                                                             
5 Naf‟an, Ekonomi Makro: Tinjawan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), h.235.  
6 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h.864. 
7 Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana, 2007),  h.5. 
8 Sayekti Suindyah D, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Profinsi Jawa Timur”, Jurnal Ekuitas 

, Vol.15 No.4, H. 478-479. 
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Lampung, memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat 

aktifitas perekonomian Profinsi Lampung seperti 

perdaganagn, jasa dan perindustrian.  

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, selama 

lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. 

Pertumbuhan di Kota Bandar Lampung tertinggi terjadi pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 6,43% dan 6,33% di tahun 2015 dan 

pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2018 

sebesar 6,21%. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan 

perkembangan suatu perekonomian dari periode satu ke 

periode selanjutnya. 

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan ini cukup menarik bagi peneliti hal ini di 

karenakan tersedianya data-data dan berbagai literatur yang di 

butuhkan dalam penelitian sebegai referensi. Selain itu, 

pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan study 

keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat 

diukur dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara 

tersebut. Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari 

pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

memperlancar proses pembangunan ekonomi.
9
 

Perekonomian yang ideal adalah suatu perekonomian yang 

secara terus menerus tumbuh tanpa satu tahun atau bahkan satu 

triwulan pun mengalami penurunan.
10

 Dengan demikian, 

perekonomian akan menimbulkan stabilnya kondisi harga dan 

terbukanya kesempatan kerja yang luas. Namun, dalam 

                                                             
9 Irena Ade Putri dan Yoyok Soesatyo, Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan 

Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi (Jupe). Vol.  4 No. 3 Edisi Yudisium, 2016 h. 1  
10 Rahardja Pratama, Manurung, Mandala, Teori Ekonoi Makro Edisi Ke 4, 

(Jakarta: FEUI, 2008), H. 341. 
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kenyataannya kondisi perekonomian pada umumnya mengalami 

gelombang pasang surut. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang 

umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan 

perekonomian di suatu wilayah. Pada dasarnaya, pertumbuha 

merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam setruktur sosial, sikap 

masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan 

memberantas kemiskinan.
11

 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

merupakan kondisi utama atau satu keharusan bagi 

keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sampai saat ini 

masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana 

pembangunan ekonomi nasional maupun daerah disamping 

pembangunan fisisik.
12

 Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara 

tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari 

produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) 

adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara 

dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor 

produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-

negara lain.
13

 Terjadinya kenaikan PDB menunjukkan 

keberhasilan ekonomi suatu negara karena ekonomi di negara 

tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. 

 

 

 

 

                                                             
11 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi 

Kesebelas (Jakarta: Erlangga, 2011), h.18. 
12 Sjarfrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), H. 89. 
13 Sadono Sukirno, “Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ke 3”, 

(Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), H. 61. 



6 
 

 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung (Persen) Tahun 2015-2019 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Provinsi Lampung Dalam 

Angka 2020 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi 

Lampung yang memiliki luas wilayah daratan 197,22km
2
 yang 

terbagi kedalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi 

penduduk 1.015.910 jiwa (berdasarkan data tahun 2020), yang 

juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan aktifitas 

perekonoian Provinsi Lampung. Dalam sektor ekonomi, Kota 

Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk 

menempatkan diri menjadi pusat perdagangan, jasa, dan 

perindustrian yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi.
14

 

                                                             
14 BPS Kota Bandar  Lampung,  Kota Bandar Lampung Dalam Angka 

Tahun 2018, (Katalog: 1102001.1871, 2018).  

No. Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Lampung Barat 5,32 5,01 5,03 5,14 5,20 

2 Tanggamus 5,50 5,18 5,46 5,02 5,03 

3 Lampung Selatan 5,38 5,22 5,46 5,26 5,14 

4 Lampung Timur 4,58 4,23 4,64 3,78 3,85 

5 Lampung Tengah 5,38 5,61 5,29 5,42 5,46 

6 Lampung Utara 5,43 5,10 5,21 5,33 5,36 

7 Way Kanan 5,27 5,12 5,11 5,21 5,36 

8 Tulang Bawang 5,02 5,42 5,45 5,49 5,19 

9 Pesawaran 5,03 5,07 5,10 5,09 5,48 

10 Pringswu 5,22 5,04 5,00 5,03 5,02 

11 Mesuji 5,23 5,10 5,20 5,31 5,06 

12 Tulang Bawang Barat 5,35 5,27 5,64 5,46 5,29 

13 Pesisir Barat 4,94 5,31 5,34 5,35 5,38 

14 Bandar Lampung 6,33 6,43 6,28 6,21 6,24 

15 Metro  5,84 5,90 5,66 5,69 5,61 

 Provinsi Lampung 5,13 5,15 5,17 5,25 5,27 



7 
 

 

Berdasarkan tabel 1, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Lampung tahun 2019 Kota Bandar Lampung (6,24 persen) 

menempati posisi tertinggi di banding Kabupaten/Kota lainnya 

yaitu Kota Metro (5,61 persen), Tulang Bawang (5,48 persen), 

Tulang Baang Barat (5,38 persen), sedangkan pertumbuhan 

ekonomi terendah terjadi di Kabupaten/Kota Lampung Timur 

yaitu 3,85 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung cenderung 

bergerak fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

Dalam (Persen) 

Tahun 2015-2019 

Tahun  Pertumbuhan ekonomi (%) 

2015 6,33 

2016 6,43 

2017 6,28 

2018 6,21 

2019 6,24 

Sumber: BPS Provinsi Lampung dalam Angka  2020 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bawa pertumbuhan ekonomi 

Kota Bandar Lampung dari tahun 2015-2018 mengalami 

fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung 

tertinggi terjadi padatahun 2016 yaitu sebesar 6,43% dan 

mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu sebesar 6,28% , 

dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung terendah terjad 

pada tahun 2018 sebesar 6,21%. Ketidaksetabilan ini di latar 

belakangi oleh berbagai faktor. Adapun faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan eknomi yaitu, akumulasi modal 

(mencakup semua investasi baru dalam lahan, sumber daya 

manusia, pendidikan dan keterampilan), pertumbuhan penduduk 

(pertumbuhan angkatan kerja), dan kemajuan teknologi. 

Teori pertumbuhan ekonomi dalam teori pertumbuhan Neo-

Klasik dilihat dari sisi penawaran. Pertumbuhan ekonomi 

tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi, 

diantaranya tingkat pertumbuhan modal, kenaikan kuantitas dan 

kualitas tenaga kerja, dan teknologi. Modal yang dimaksud dalam 
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hal ini adalah modal yang bersifat fisik seperti barang-barang 

modal dan investasi. Kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja 

ini melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan 

pendidikan. Keriteria yang di ambil dalam penelitian ini hanya 

menyangkut investasi PMDN, total angkatan kerja yang sedang 

bekerja serta rata-rata lama sekolah. Berikut adalah tabel investasi 

PMDN, total angkatan kerja yang sedang bekerja serta rata-rata 

lama sekolah yang ada di kota bandar lampung tahun 2015-2019. 

Tabel 1.3 

Investasi PMDN, Angkatan Kerja Yang Bekerja, Dan 

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandar Lampung Tahun 

2015-2019 

Tahun Total Investasi 

PMDN (000Rp) 

Total 

Angkatan 

Kerja Yang 

Bekerja 

(Jiwa) 

Rata-Rata 

Lama 

Sekolah 

2015 947.403.951.906 407.190 10,87 

2016 947.403.951.906 411.312 10,88 

2017 1.033.079.524.677 437.884 10,89 

2018 1.474.176.024.677 468.212 10,90 

2019 1.922.222.324.677 475.244 10,92 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2020 

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa tingkat investasi 

PMDN di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. 

Kenaikan jumlah investasi membuat dampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi, karena investasi telah dipandang sebagai 

salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan 

ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau 

pembentukan modal tidak hanya meningkatkan produksi atau 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan 

kerja bagi masyarakat.
15

  

                                                             
15 Bambang Muqsyithu Wihda, et. al. Analisis Pengaruh Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, 
Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta Tahun 1996-

2012,  Diponegoro Journal Of Economics, Vol 3, No. 1, (2014), h. 2-3. 
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Berdasarkan tabel diatas juga kita dapat melihat peningkatan 

angkatan kerja yang bekeja rata-rata lama sekolah di Kota Bandar 

Lampung. Hal ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi 

wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi 

lambat apabila jumlah tenaga kerja tidak dapat terserap dengan 

baik dalam lapangan pekerjaan. Banyak ahli ekonomi percaya 

bahwa kualitas input sumber daya manusia (keterampilan, 

pengetahuan dan disiplin) dapat menjadi penggerak pertumbuhan 

ekonomi. pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan memaikan 

pran penting untuk membentuk kemampuan suatu negara untuk 

dapat meyerap teknologi moderen dan mengembangkan kapasitas 

produksi agar tercipta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan.
16

 Dengan modal manusia yang berkualitas 

kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal 

manusia ini misalnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, 

kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat 

dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang 

dipublikasikan.
17

 

Teori pertumbuhan ekonomi baru menjelaskan bahwa modal 

manusia berupa pendidikan turut berperan untuk mencapai 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Pendidikan mampu memberikan multiplier effect terhadap 

pembangun ekonomi. Pendidikan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dan mendorong dilakukannya inovasi 

sehingga neningkatkan tingkat produktivitasnya guna mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
18

 

Dengan demikian pendidikan dapat dijadikan sebagai 

investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta 

pembangunan ekonomi, dan dapat menciptakan sumber daya 

                                                             
16 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas, (Jakarta: 

Erlangga, 2011) h. 445. 
17 Citra Ayu Basica Effendy, Lubis, Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja,Tingkat 

Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

Jurnal Economia, Vol. 10, No2, (2014), h. 188. 
18 Sadono sukirno, Ekonomi Pembangunan, Maslah Dan Dasar Kebijakan 

Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 250.  
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manusia yang lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan 

ketrampilan dan produktivitas kerja.
19

 Adapun indikator yang 

sering di gunakan  untuk mengukur tingkat pendidikan adalah 

dengan melihat rata-rata usia lama sekolah (RLS). Rata-rata usia 

lama sekolah (RLS) merupaka angka rata-rata tahun yang 

dihabiskan penduduk berusia produktif yaitu berusia 15 tahun 

keatas untuk menempuh pendidikan formal. Dalam tabel di atas 

dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah Kota Bandar Lampung 

terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Semakin 

tinggi rata-rata usia lama sekolah (RLS) berarti semakin tinggi 

pendidikan yang dijalani.
20

 

Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan 

ekonimi.
21

 Pertumbuhan ekonomi dipendang sebagai sebuah 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa 

memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi 

Islam mepunya orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu 

kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).
22

  

Agar tercapainnya pembangunan daerah yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat di rasakan oleh 

seluruh masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, maka 

masih harus diteliti dampak dari investasi, tenaga kerja, dan 

tingkat pendidikan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019)”. 

                                                             
19 Irena Ade Putri dan Yoyok Soesatyo, Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan 

Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi (Jupe). Vol.  4 No. 3 Edisi Yudisium, (2016), h. 2. 
20 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi 2 (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,2000), h. 165. 
21 Adinda Putri Hapsari, Deden Dinar Iskandar, Analisis Faktor-Faktor 

Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-

1014, JIEP-Vol. 18, No 1, (Semaran: Universitas Diponegoro, 2018), h. 76. 
22 P. Pardomuan Siregar, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam 

Perseptif Islam, Jurnal Bisnis Net Vol. 1 No. 1 (Medan, 2008), h.2. 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini di lakukan dengan fokus dan memperjelas 

ruang lingkup masalah yang akan di bahas dengan mendalam, 

maka di perlukan batasan masalah dalam penelitian ini. Yaitu 

hanya berkaitan dengan investasi, tengaga kerja, dan tingkat 

pendidikan terhadap pertumbuhan di Kota Bandar Lampung 

tahun 2015-2019. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakan yang telah penulis uraikan di atas, 

maka rumusan masalah yangakan di ambil untuk penelitian ini, 

antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial 

di Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019? 

2. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

simultan di Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019? 

3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung 

dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tenaga 

kerja, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

secara parsial di Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tenaga 

kerja, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

secara simultan di Kota Bandar Lampung tahun 2015-

2019. 

c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, 

informasi dan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu 
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bahan referensi bagi peneiti selanjutnya mengenai masalah-

masalah yang berkaitan dengan petumbuhan ekonomi yang di 

yang di pengaruhi oleh investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan tolak ukur bagi pemerintah dalam membuat kajian 

terutama yang brkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Investasi 

1. Pengertian Investasi 

 Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, 

dengan tujuan memperoleh sejumlah keutungan di masa 

yang akan datang.
23

 Investasi adalah sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang 

dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk 

mengganti dan terurama manambah barang-barang 

modal dalam perekonomian yang akan di gunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa di masa depan.  

 Menurut makmun dan yasin, investasi adalah kata 

kunci penentu laju pertumuhan ekonomi, karena 

disamping akan mendorong kenaikan output secara 

signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan 

kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi 

dari maningkatnya pendapatan yang di terima 

masyarakat.
24

 

 Menurut Samuelson, investasi meliputi penambahan 

stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan 

peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam 

waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah 

mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.
25

 

 Menurut Todaro mengemukakan bahwa persyaratan 

umum pembangunan ekonomi itu di bagi 3, yaitu:

                                                             
23 Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, “Portofolio dan Investasi Teori dan 

Apikasi, Edisi Kedua” (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 2. 
24 Makmun dan Akhmad Yasin, “Pengaruh Infestasi, Tenaga Kerja 

Terhadap PDB Sektor Petanian”, Jurnal Kajian Ekonomidan Keuangan. Vol.7 No.3 

(2003), h.57-83. 
25 Paul A Samueson, dkk, Ilmu Makro Ekonomi, (jakarta: PT. Media 

Edukasi, 2004). h. 198. 



14 
 

 

 

a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru 

dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber 

daya manusia, 

b. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan 

pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, dan  

c. Kemajuan teknologi.
26

 

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau 

penanaman modal merupakan istilah yang dikenal 

dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa 

perundang-undangan. Istilah investasi merupakan 

istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan 

istilah penanaman modal lazim digunakan dalam 

perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua 

istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.
27

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan 

secara tegas antara investasi langsung dan investasi 

tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan 

pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan 

“yang dimaksud dengan penanaman modal di semua 

sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah 

penanaman modal langsung dan tidak termasuk 

penanaman modal tidak langsung”. Hal yang diatur 

dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor 

dengan penerima modal. Biasanya negara yang 

menerima investasi merupakan negara-negara yang 

sedang berkembang.
28

 

                                                             
26 Michael P, Todaro, Ekonomi Pembangunan, Terjemahan Haris Munandar 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000). 
27 Ida Bagus Rachmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan 

Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 1. 
28 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 

2008), h. 21. 
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 Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 

Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut 

mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik 

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam 

negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-

undang secara khusus, seperti halnya undang-undang 

penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua 

undang-undang, yaitu undang-undang Penanaman 

Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal 

Dalam Negeri. 

2. Jenis-Jenis Investasi 

 Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau 

perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan 

penanaman modal.
29

 

 Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Investasi pemerintah 

Investasi pemerintah adalah investasi yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. pada umumnya investasi yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan 

untuk memperoleh keuntungan. 

b. Investasi swasta 

Investasi suasta adalah investasi yang dilakukan 

oleh sektor suasta Nasional seperti Penanaman 

Modal Dalam Negri (PMDN) ataupun investasi 

                                                             
29 I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi. Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan 
Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. 2014. E-Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Udayana Vol.3 No.8. h. 460. 
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yang dilakukan oleh swasta asing yang disebut 

Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini 

dilakukan dengan bertujuan untuk mencari 

keuntungan dan memperoleh pendapatan dan di 

dorong oleh adanya pertambahn pendapatan. 

Penanaman Modal Asing (PMA), adalah jenis 

investasi yang sumber modalnya berasal dari luar 

negeri untuk meninkatkan jumlah modal dan 

pembangunan ekonomi. PMA bagi Indonesia 

berperan sebagai elemen utama perkembangan 

industri dan pertumbuhan ekonomi. Selain 

berperan sebagai arus modal masuk, investasi 

asing mempunyai Spillover Effect  berupa trasfer 

teknologi asing, kemampuan manajerial, dan 

perbaikan daya saing sekara internasioanal bagi 

perusahaan domestik. 

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 

tentang penanaman modal, Penanaman Modal 

Asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan 

penananman 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 memnanam modal 

dalam negeri dengan tujuan antara lain untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan 

ekonomi barkelanjutan, meningkatkan kemampuan 

daya saing dunia usaha dalam negeri, 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

nasional, mendorong pembangunan ekonomi 

kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana 

yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar 
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negeri dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
30

  

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

adalah bentuk upaya menambah modal untuk 

pembangunan melalui investor dalam negeri. 

Modal dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari 

pihak swasta ataupun dari pemerintah. Dalam 

Undang-Undang No 6 pasal 1 tahun 1968 

pengertian penanaman modal dalam negeri adalah 

bagian daripada kekayaan masyarakat indonesia, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, 

termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang 

dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau 

swasta asing yang berdomosili di Indonesia, yang 

disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha 

menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan 

Undang-Undang.
31

Kemudian di sempurnakan 

dengan diberlakukannya Undang-Undang No 12 

tahun 1970. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

indikator Penanaman Modal Dlam Negeri (PMDN) 

adalah penggunaan dari pada kekayaan sepetri 

yang di sebutkan dalam pasal 1 Undang-undang 

No 25 Tahun 2007 tentang Penananman Modal, 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

menjalankan usaha menurut atau berdasarkan 

ketentuan-ketentuan Undang-undang.
32

 Investasi 

atau Penananman Modal Dalam Negeri  PMDN di 

Kota Bandar Lampung juga secara umum terus 

mengalami peningkatan. Penanaman modal dalam 

                                                             
30 Siti Hodijah, Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan 

Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah, Jurnal Paradigma Ekonomi , Vol 10, No 

2, (Oktober 2015), h 351-352. 
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang 

Penanaman Modal Pasal 1. 
32 Siti Munawaroh Dan Sugiono, Hukum Investasi, (Surabaya: CV. Jakad 

Publishing, 2019) hal. 67. 
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bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang 

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Rencana PMDN yang di setujui pemerintah 

adalah nilai investasi baru, alih status, dan 

perluasan, yang terdiri atas modal sendiri dan 

modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN 

adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang 

disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan 

memperhitungkan pembatalan, perluasan, 

perubahan, penggabungan pencabutan, dan 

pengalihan, dari status PMDN ke PMA atau 

sebaliknya. 

3. Teori Investasi 

 Menurut Eduardus Tendelilin Investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa datang.
33

 Menurut 

Jugiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai 

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam 

produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.
34

 

Menurut Kamarudin, yaitu menempatkan uang atau dana 

dengan harapan untuk memperoleh tembahan atau 

keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
35

  

 Sedangkan pengertian investasi menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam “Standar Akuntansi 

Keuangan”, yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan 

untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) 

melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, 

dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, 

atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 

                                                             
33 Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi 

I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 1. 
34Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I 

(Yogyakarta, BPFE, 2003) h. 5. 
35 Kamarudin, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), H. 3. 
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berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui 

hubungan perdagangan.
36

 

 Dari teori di atas dapat disimpulkan bawa investasi 

adalah simpanan di masa yang akan datang bisa berupa 

aset atau yang lainnya untuk keuntungan di masa yang 

akan datang. 

4. Tujuan Investasi 

  Pada dasarnya tujuan orang meakukan investasi 

adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Salah satu 

alasan utama dari berinvestasi adalah mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak di mas yang akan datang, 

mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk 

menghemat pajak.
37

  

 Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentng 

Penanaman Modal juga memuat mengenai tujuan dari 

penyelenggaraan  penanaman modal, antara lain yaitu: 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 

b. Menciptakan lapangan pekerjaan 

c. Menciptakan pembangunan ekonomi barkelanjutan 

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha 

nasional 

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

nasional 

f. Mendorong pembangnan ekonomi kerakyatan 

g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan 

ekonomi rill dengan menggunakan dana yang 

berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri, dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Tujuan penyelenggaraan modal dalam Undang-

undang No.25 Tahun 2007 ini dapat tercapai apabila 

dapat mengatasi faktor yang dapat menghambat iklim 

                                                             
36  Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1: 

Penyajian Laporan Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 13. 
37 Eduardus Tandalilin, “Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi, Edisi 

Pertama”, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.8. 
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penanaman modal, diantaranya dengan memperbaiki 

koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, 

penciptaan birokrasi yang efisien, biaya ekonomi yang 

berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di 

banding ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 

5. Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 Investasi tidak semata-mata hanya mencari 

keuntungan bagi individu, investasi juga dapat 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini di karenakan 

investasi merupakan salah satu komponen dari 

pendapatan nasional yang di kenal dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product 

(GDP). PDB dan investasi memiliki korelasi positif, 

dimana jika investasi naik, maka pendapatan Nasional 

juga naik. Dan sebaliknya, jika investasi turun, maka 

pendapatan Nasional juga turun.  

 Menurut Todaro dan Stephen C.Smith, pengaruh 

pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja dimulai 

dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal 

secara keseluruhan disektor moderen akan menimbulkan 

perluasan output pada sektor moderen. Pengalihan 

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor moderen 

(industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan 

output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di 

sektor moderen.
38

 Menurut Kuncoro, pertumbuhan 

ekonomi juga tergantung dari besaran nilai investasi 

yang mampu menggerakkan perekonomian.
39

 

 Sedangkan menurut Sukirno, kegiatan investasi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

                                                             
38 Micheal P Todaro, Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi (Edisi 

Kesembilan, Jilid 1), (Jakarta: Erlangga, 2006), H. 132. 
39 Mudrajad Kuncoro, Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 137. 
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taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber 

dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: 

a. Investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi 

akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan 

nasional serta kesempatan kerja; 

b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi 

atas menambah kapasitas produksi; 

c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi.
40

  

 Menurut teori di atas dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh baik antara kegiatan investasi terhadap proses 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

Indonesia, di butuhkan peran strategis yaitu berupa 

pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah 

yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan 

di sejumlah pasar keuangan. Modal yang ditanamkan 

oleh para investor (baik perusahaan maupun individu) 

akan sangat membantu perekonomian dalam menambah 

stok modal yang dibutuhkan.   

6. Investasi Dalam Ekonomi Islam 

 Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia 

maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang lebih 

baik di dunua dan akhirat ini yang dapat menjamin 

tercapainya kesejahteraan lahir batin (falah) .
41

 

Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah 

dengan melakukan kegiatan investasi. 

                                                             
40 Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi 

dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah 

Kuala, Volume 1, No. 2, (Mei 2013), h. 3. 
41 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

14. 
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 Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan 

istitsmar,
42

 yang bermakna “menjadikan berubah, 

berkembang dan bertambah jumlahnya”. Sedangkan 

dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi 

diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam 

suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan.
43

 Meskipun dalam investasi pasti ada 

untung atau rugi karna investasi bersifat tidak pasti. 

 Oleh sebap itu Islam selalu memberi peringatan atau 

batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan 

dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pembisnis 

seperti pedagang, investor, atau siapapun yang terkait 

dengan dunia investasi. Agama islam juga adalah agama 

yang pro-ivestasi, karena dalam islam diajarkan agar 

sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan 

tetapi herus diproduksikan, sehingga dapat memberkan 

manfaat kepada umat.  

 Berikut adalah beberapa ayat tentang seruan untuk 

berinvestasi: 

a. QS. Al-Hasyr: 18 

                      

                     

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah Setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. 

  Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa 

ayat tersebut mengandung anjuran untuk 

                                                             
42 Bank Indonesia, Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syaria (Jakarta: 

Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006), h. 30. 
43 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabet, 

2003), h. 7. 
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berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan 

akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan 

harus di niati debagai ibadah kepada Allah SWT 

dan akan bernilai akhirat. 

b. QS. Lukman: 34 

                      

                      

                    

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang 

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang 

dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”. 

  

  Al-Qur‟an mengartikan ayat diatas “Dan tidak 

seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa 

yang akan diusahakan besok”, yaitu Allah 

mengetahui apa yang diperoleh setiap individu 

dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu 

pada keesokan harinya, padahal individu tersebut 

tidak mengetahuinya, Artinya bahwa investasi di 

dunia dan akhirat dimana usaha sebagai bekal 

akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.
44

 

Jadi meskipun seseorang tidak pernah 

mengetahui apa yang akan diusahakan besok atau 

                                                             
44 Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), h. 11. 
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akan diperolehnya, namun demikian mereka 

diwajibkan berusaha. 

c. QS. An-Nisaa‟: 9 

 

                    

                     

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar”. 

 

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia 

jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah 

sepeninggal kita, baik lemah moril utamanya 

maupun lemah meteril. Sebenarnya ayat ini secara 

eksplisit mengenjurkan untuk meningkatkan 

kehidupan ekonomi umat dengan cara 

mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, 

yang salah satunya dengan melakukan kegiatan 

investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga 

perbankan meupun dengan caranya sendiri, yang 

dirasa lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat.
45

 

Islam sangat mendorong manusa untuk melakukan 

investasi, hal ini di latar belakangi oleh landasan ajaran 

perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki 

aset yang tidak produktif (idle asset), sebaliknya aset 

yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban 

                                                             
45 Sakinah, Investasi Dalam Islam, Jurnal Iqtishadia, Vol.1 No.2 

(Desember, 2014), h. 253. 
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zakat, zakat baru akan dipungut dari hasil yang diperoleh 

melalui investasi tersebut.
46

 

B. Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seriap orang yang mampu 

melakukan pekrjaan guna menghasilkan barang dan 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
47

 Menurut Undang-Undang 

Pasal 1 angka 2 No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat”.
48

 

Dalam hal ini yang tergolong sebagai tenaga kerja 

adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas 

usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, 

supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan 

kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memiliki 

batas umur yang berbeda-beda. Di Indonesia, batas 

umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15-64 tahun, 

atau penduduk yang secara potensial dapat bekerja. 

Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga 

kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan 

kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan 

pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah 

                                                             
46 Mardhiyah Hayati, Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2016), h. 66. 
47 Agusmidah, “Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, (Medan: 

USU Press, 2010), h. 1. 
48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2. 
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tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan 

kerja.
49

 

Maka dapat disimpukan bahwa tenaga kerja adalah 

penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, 

mencari pekerjaan, dan sedang melakuakn kegiatan 

lain, seperti bersekola, cacat, mengurus rumah tangga  

dan penerima pendapatan. hal ini karna seorang yang 

mencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga 

walaupun tidak bekerja akan tetapi secara fisik mampu 

dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. 

2. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja berbeda dengan 

permintaan barang dan jasa, konsumen membeli 

barang karena barang tersebut memberikan kegunaan 

(Utility), akan tetapi pengusaha meminta seseorang 

sebagai tenaga kerja adalah untuk memproduksi 

barang atau jasa untuk dijual. Dengan kata lain, 

permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari 

permintaan konsumen dan perusahaan terhadap 

barang atau jasa yang dibutuhkan. Permintaan tenaga 

kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh 

pengusaha untuk diperkerjakan. Kebutuhan akan 

tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja dalam suatu 

perekonomian dapat dilihat dari kesempatan kerja 

(orang yang telah bekerja) dari setiap sektor.
50

 

Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan 

sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan 

seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat 

upah dalam jangka waktu tertentu.  

                                                             
49 Hardijin Rusli, “Hukum Ketenagakerjaan”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), h. 12-13. 
50 Fordeby, Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi 

Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 233-234. 
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Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor 

lainyang mempengaruhi permintaan hasil produksi:
51

 

a. Perubahan tingkat upah 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. 

Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah 

naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut : 

1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya 

produksi perusahaan yang selanjutnya akan 

meningkatkan pila harga perunit barang yang 

diproduksi. Biasanya para konsumen akan 

memberikan respon yang cepat apabila terjadi 

kenaikan harga barang, yaitu menngurangi 

konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli 

barang yang bersangkutan. Akaibatnya banyak 

produksi barang yang tidak terjual dan terpaksa 

produsen menurunkan jumlah produksinya. 

Turunnya target produksi mengakibatkan 

berkurangnnya tenaga kerja yanng dibutuhkan, 

penurunan tenaga kerja yang dibutuhkan 

tersebut disebut dengan efek skala produksi 

atau scale effect.  

2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-

barang modal lainnya tidak berubah), maka 

perusahaan ada yang lebih suka menggunakan 

teknologi padat modal untuk proses 

produksinya dan menggantikan kebutujhan 

akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan 

barang-barang modal seperti mesin dan lainlain. 

Penurunan jumlah tenaga kerja yanng 

dibutuhkan karena adanya penggantian atau 

penambahan penggunaan mesin disebut dengan 
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efek substitusi tenaga kerja atau substirution 

effect.52
 

b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan 

tenaga kerja:
53

 

1) Naik turunnya permintaan akan hasil produksi 

dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila 

permintaan hasil produksi perusahaan 

meningkat, produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya serta 

menambah penggunaan tenaga kerja. 

2) Harga barang-barang modal, apabila harga 

barang-barang modal turun, tentu 

mengakibatkan pula harga jual perunit barang 

akan turun. Pada keadaan ini, produsen 

cenderunng untuk meningkatkan produksinya 

karena permintaan bertambah besar, karena 

peningkatan produksi barangnya keadaan ini 

akan membuat perusahaan menambah 

penggunaan tenaga kerja.
54

 

Dalam hal ini perusahaan di sebut sebagai price 

teker, karena perusahaan hanya memperkerjakan 

tenaga kerja yang membantu memprodukasi barang 

atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Perusahaan 

tidak dapat mempengaruhi harga dan tidak dapat 

merubah harga dengan menaikan produksinya. Disini 

perusahaan hanya bisa menjual output sesuai dengan 

harga yang berlaku, dan dalam memaksimalkan laba 

pengusaha hanya dapat mengatur jumlah tenaga kerja 

yang di pekerjakannya. 

 

                                                             
52 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 
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(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung,  2019), h. 43-44. 
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3. Teori Penawaran Tenaga Kerja 

Pertumbuhan tenaga kerja di tentukan oleh 

pertumbuhan penduduk, dimana penduduk merupakan 

sumber pokok bagi penawaran tenaga kerja. Wilayah 

yang memiliki jumlah penduduk yang banyak pasti 

miliki jumlah angkatan kerja atau penawaran tenaga 

kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah 

yang memiliki jumlah penduduk yg sedikit. 

Penawaran tenaga kerja mencakup semua orang yang 

mempunyai pekerjaan ditambah jumlah mereka yang 

secara aktif mencari pekerjaan. Jumlah yang bekerja 

dan yang mencari pekerjaan dinamakan angkatan 

kerja.
55

  

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari 

upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan 

akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk 

jenis jabatan tertantu. Misalnya, apabila upah sebagai 

programer komputer naik relatif tinggi dari upah jenis 

jabatan lain (karena kebutuhan yang meningkat), 

maka dapat diduga bahwa tendensi untuk menjadi 

programer akan meningkat pula. Sebetulnya 

penawaran tenaga kerja di pengaruhi oleh keputusan 

seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. 

Keputusan ini juga tergantung pada tingkah laku 

seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah 

digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk 

kegiatan lain yang bersifat lebih santai (tidak 

produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi 

keduanya.
56

 

Apabila diakitkan dengan upah maka keputusan 

seseorang untuk bekerja dipengaruhi pula oleh tinggi 

rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya, 

                                                             
55 Fordebi, Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi 

Ekonomi Dan 
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apabila penghasilan tenaga kerja relatif tinggi, maka 

tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi 

waktu yang dialokasikan untuk bekerja.
57

 

4. Tenaga Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan 

Menurut Undang-undang tentang ketenagakerjaan 

pasal 1 angka 1 No.13 tahun 2003, “ketenagakerjaan 

adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah 

bekerja”.
58

 Jika diidentifikasi tuhuan dari UU No.13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dalam 

regulasi itu sendiri terdapat 3 tujuan yang di sebutkan 

pada pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan 

bertujuan untuk: 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga 

kerja secara optimal dan manusiawi. 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan nasional daerah. 

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

meningkatkan tenaga kerja dan keluarganya. 

5. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Klasifikasi adalah penyusunan atau kelompok 

menurut standar yang di tentukan.
59

 Adapun 

klasifikasi tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Batas Kerja 

1) Angkatan kerja (labour force) adalah bagian 

dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat 

atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan 
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produktif, yaitu memproduksikan barang dan 

jasa dalam kurun waktu tertentu.  

2) Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang 

tidak mempunyai/malakukan kegiatan ekonomi, 

baik karna sekolah, mengurus rumah tangga, 

para penyandang cacat, serta lanjut usia, dan 

lainnya.
60

 

b. Menurut Sifatnya 

1) Tenaga kerja rohani 

Tenaga kerja rohai adalah tenaga kerja yang 

lebih menekankan pikiran, rasa, dan karsa. 

Misalnya, guru, editor, konsultan, dan 

pengacara.
61

 

2) Tenaga kerja jasmani 

Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang 

menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan 

produksi. Misalnya tukang las, pengayuh becak, 

dan sopir.
62

 

c. Menurut Kemampuannya 

1) Tenaga kerja terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja 

yang memerlukan pendidikan tertentu 

sehingga memiliki keahlian dibidangnya, 

misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli 

hukum.
63

 

2) Tenaga kerja terlatih 

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja 

yang memerlukan pengalaman dan latihan 
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32 
 

 

sebelum melaksanakan pekerjaan.
64

 Tenaga 

kerja terlatih ini tidak harus orang yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun 

orang yang memiliki daya tangkap bagus 

untuk menguasai keterampilan tertentu. 

Adapun contoh dari tenagakerja terlatih 

antara lain, supir, mekanik, teknisi, dan lain-

lain. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik ini merupaka 

tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan 

tinggi, dan juga tidak memiliki keterampilan 

tertentu. Tenaga kerja tidak terlatih ini juga 

sering di sebut tenaga kerja kasar. Mereka 

yang bekerja hanya mengandalkan tenaga 

biasanya hanya memiliki tamatan sekolah 

setingkat SD, SMP atau bahkan tidak 

bersekolah sama sekali. Contoh: kuli, buruh 

angkut, pembantu rumah tangga, dan 

sebagainya.
65

 

6. Hubungan Tenaga Kerja Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tenaga kerja mempunyai peran ganda dalam 

pembangunan, baik sebagai objek maupun subjek 

pembangunan. Sebagai objek pembanagunan, tenaga 

kerja merupakan sasaran pembangunan untuk 

mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai 

subjek pembangunan, tenaga kerja berperan sebagai 

pelaku pembangunan yang sangat menentukan 

kemajuan. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor 

produksi mempunyai arti yang besar. Mereka 

merupakan input yang tidak saja memiliki komponen 

                                                             
64 Waluyo. M. Hum, dkk, Ilmu Pengetahuan Sosial  (Jakarta: Pt. Gramedia, 

2008), H. 205. 
65 Dwiyanto, Agus, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,  

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 45. 



33 
 

 

fisik namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. 

Kedudukan tenaga kerja sebagai faktor produksi 

memiliki peranan yang penting dalam proses produksi 

sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan 

tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung 

maupun tidak langsung.
66

 Jumlah dan komposisi 

tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring 

dengan berlangsungnya proses demografi. 

Wilayah yang memiliki sumber daya alam dan 

modal besar, namun tidak memiliki tenaga kerja yang 

mampu mengeksploitasinya dengan baik, maka 

keberadaan faktor-faktor produksi tersebut tidak akan 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, 

begitupun sebaliknya.
67

 

Pertumbuhan tenga kerja yang kurang diimbangi 

dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan akan 

menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung 

menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yangn 

bekerja tidak selalu mnggambarkan jemlah 

kesempatan kerja yang ada.  

7. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang 

dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua 

jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga 

kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti 

yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak 

berguna apabila tidak dieksploitasi oleh manusia dan 

diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang 

tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan 

tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja 

dan memproduksinya, bahkan menjadikannya sebagai 
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sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 

lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang 

setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97:
68

  

                     

                         

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik[839] dan 

Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan”. 

 

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan 

bekerja dapat dikemukaan antara lain:
69

 

a. Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha 

apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu 

pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan 

semua jual beli yang baik. 

b. HR, Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan 

yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang 

dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya 

Nabi Daud as mengonsumsi makanan dari hasil 

keringatnya (kerja keras)”. 

C. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

 Pendidikan secara etimologi berasal dari kata 

“paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “pais” 

artinya anak dan “again” artinya membimbing, jika 

diartikan, paedagogie artinya bimbingan yang diberikan 
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kapada anak.
70

 Sedangkan dalam bahasa Inggris 

pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang 

berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.
71

 

 Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti 

bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang 

dewasa) kepada anak-anak, untuk memberikan 

pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. 

Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak 

hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan 

pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat 

dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu 

menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.
72

 

 Menurut Edgar Dalle menjelaskan pendidikan sebagai 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah 

sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan 

hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.
73

 Hal ini 

juga dijelaskan oleh Abdurrahman Saleh Abdullah yang 

menjelaskan pendidika sebagai proses yang dibangun 

masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru 

kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan 

kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkatan 

kemajuan paling tinggi.
74

 

 Menurut Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

                                                             
70 Abu Ahmad, Nue Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), h. 67. 
71 Abdul Kadir, dkk, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Kharisma, 2012), 

h. 59. 
72 Aas Siti Sholichah, Teori-Teori Pendidkan Dalam Al-Qur‟an, Jurnal 

Pendidkan Islam, Vol. 07, No. 1, (April 2018),h. 25. 
73 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), h. 4. 
74 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-

Qur’an, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 15. 



36 
 

 

terencana untuk mewujudkan suasana beljar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekutan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara”.
75

 

 Sedangkan menurut guru besar IPB Didin 

Hafidhuddin, pendidikan merupakan sistem dan cara 

meningkatkan kualitas hidup dari segala bidang, sehingga 

sepanjang sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, 

hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak 

menggunakan sebagi sarana pembudayaan dan 

peningkatan kualitasnya, meskipun dengan sistem dan 

metode yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup dan 

budaya masyarakat masing-masing. Tujuan akhir dari 

proses ini adalah terciptanya civil society yang memiliki 

karakter yang baik (al insan al kamil).
76

 

 Sumber daya manusia yang handal merupakan 

penggerak utama dalam melestarikan dan menciptakan 

sumber daya alam yang potensial yang dapat digunakan 

untuk kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini, hal 

ini sesuai dengan konsep pendidikan menurut M. Ilyasin 

yang mendefinisikan pendidikan sebagai upaya dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian dan keterampilan sesuai tuntunan pembangunan 

bangsa.
77

 

2. Tujuan Pendidikan 

 Pendidikan merupaka bentuk investasi sumber daya 

manusia yang harus lebih diprioritaskan, karena 

pendidikan merupakan investasi jangka panjang. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Bab II 

pasal 4 Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan.
78

 

 Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 yaitu, pendidikan 

diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya 

(aktualisasi) dengan mempertimbangkan  berbagai 

kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan 

diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya 

atau manusia yang dicita-citakan (idealis). Tujuan 

pendidikan itu tiada lain adalah menjadikan manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, 

dan mampu berkarya. Implikasinya, pendidikan harus 

berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai 

potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi 

keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas dan 

keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. 

dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan 

manusia.
79

 

 Tujuan pendidikan juga sudah ditanamkan sejak 

dalam kandungan, lahir, hingga dewasa. Seperti yang 

dituangkan dalam UU Depdiknas 2003, yaitu disebutkan 

bahwa pada pendidikan anak usia dini bertujuan untuk 
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mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai 

dengan tahap perkembangan peserta didik.
80

 

3. Jalur Pendidikan 

 Jalur pendidkan adalah alat atau sarana yang 

digunakan oleh peserta didik untuk mengembangkan 

potensi diri yang di milikinya dalam satu proses 

pendidikan terhadap tujuan pendidikan yang dicapai. 

Jalur pendidkan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003, jalur pendidkan di bagi 

menjadi tiga yaitu:
81

 

a. Jalur formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikandasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang 

dapat berbentuk akademi politeknik, institut, dan 

universitas. 

b. Jalur nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terorganisasi dan sistematis, di luar sistem 

persekolahan yang di lakukan secara mandiri atau 

merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih 

luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta 

didik tertentu dalam mencapai tujuan balajarnya. 

c. Jalur informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri. 

4. Tingkat Pendidikan 

 Andrew E. Sikula menyatakan tingkat pendidikan 

adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga 
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kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual 

dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.
82

  

 Menurut Henderson yang dikutip oleh Uyoh Sadulloh 

menyatakan bahwa, pendidikan merupakan suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi 

individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir.
83

 Hal 

ini dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan merupakan 

suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan 

kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik 

untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi 

kehidupan masa yang akan datang. 

 Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, 

dan kemampuan yang dikembangkan. Tahapan 

pendidikan terdiri atas empat tahap, yaitu :
84

 

a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan 

pendidikan dasar. 

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program 

sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

 Salah satu ukuran untuk tingkat pendidikan penduduk 

suatu Wilayah adalah dengan melihat Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS). Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS) 

adalah angka rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk 

                                                             
82 Desak Ketut Ratna Dewi, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini, 

Pengaruh Tingkat Mendidikan Dan Motoivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, E-

Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, (2016), h. 2. 
83 Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 

2014), h. 55. 
84 U. H. Saidah, Pengantar Pendidikan : Telaah Pendidikan Secara Global 

Dan Nasional (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 211. 
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berusia produktif yaitu berusia 15 tahun ke atas untuk 

menempuh pendidikan formal.
85

 Lamanya sekolah 

menjadi salahsatu ukuran akumulasi investasi pendidikan 

penduduk. Penambahan RLS dalam setiap tahunya 

diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas dan 

pendapatan individu setiap masyarakat. 

5. Hubungan Pendidikan Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Dalam pembangunan ekonomi sangatlah di butuhkan 

sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini pendidikan 

sangatlah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi 

suatau negara, karena semakin tinggi derajat pendidikan 

maka semakin tingg juga kehidupan ekonomi di suatu 

negara. 

 Pendidikan merupakan input (masukan) bagi faktor 

produksi nasional dan perannya sebagai komponen modal 

manusia (human capital). Modal manusia adalah istilah 

yang sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada 

pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya 

yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktifitas 

yang berarti investasi produktif dalam sumber daya 

manusia. 

 Pencapayan pendidikan pada semua level akan 

meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. 

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan 

pencapayan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan 

kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan 

berbagai problem krusial seperti pengangguran, 

kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan masih banyak 

lagi yang akan menjadi beban sosial politik bagi 

pemerintah.
86

 

                                                             
85 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi 2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2000), h. 4. 
86 Gatot Subroto, Hubungan Pendidikan Dan Ekonomi, Jurnal Pendidikan 

Dan Kebudayaan, Vol.20 Nomor.3 (september,2014), h. 392-393. 
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 Peningkatan dalam pendidikan dapat mendrong 

pertumbuhan ekonomi secara agregat melalui terciptanya 

tenaga kerja yang lebih produktif karena bekal ilmu 

pengetahuan dan keterampilan merekan lebih baik, 

tersediannya kesempatan kerja yang lebih luas, dan 

terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna 

mengisi jabatan-jabatan dalam dunia usaha maupun 

pemerintahan.
87

 Tersedianya tenaga kerja yang terampil 

dan terdidik merupakan syarat pentng bagi 

keberlangsungan pembangunan ekonomi secara 

berkesinambungan. 

6. Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Makna filosofis pendidikan adalah proses bagaimana 

manusia mengendalikan diri dengan segenap potensi 

yang dimiliki dan memahami apa yang tengah 

dihadapinya dalam realitas kehidupan yang nyata ini.
88

 

Pendidikan  juga dapat berarti sebagian usaha membina 

dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek 

rohaniah dan jasmaniah. 

 Pendidikan islam adalah pendidikan yang tercakup 

dalam delapan pengertian, yaitu At-tarbiyyah Ad-Din 

(pendidikan keagamaan), At-Ta’lim fil islamy (pengajaran 

keislaman), Tarbiyyah Al-muslim (pendidikan orang-

orang islam), At-Tarbiyyah fil islami (pendidikan 

dalamislam), At-Islamiyyah (pendidikan islam). Secara 

umum, tujuan penddikan islam yaitu untuk menjadikan 

manusia sebagai insan pengabdi kepada khaliqnya, guna 

membangun dan mengelola alam semesta.
89

 Dalam hal 

ini Al-Qur‟an dirurunkan Allah untuk menuntun manusia 

ke arah yang lebih baik, seperti yang di sebutkan dalam  

QS. An-Nahl ayat 64. 

                                                             
87 Nurul Huda, et.al, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), h. 164. 
88 A. Tafsir , et. al, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: 

Mimbar Pustaka,2004), h. 2. 
89 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001), h. 105. 
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 “Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-

Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan 

kepada mereka apa yang mereka perselisihkan kepada 

mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi 

petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. 

Al-Qur‟an merupakan sumber pendidikan yang 

lengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, 

material serta alam semesta. Oleh karena itu pelaksanaan 

pendidikan harus senantiasa mencakup pada sumber yang 

termuat dalam Al-Qur‟an. Adapun tujun dalam 

pendidikan islam yaitu tidak hanya menyangkut aspek 

material dan keduniaan, mamun juga aspek spiritual dan 

berorientasi pada akhirat. Seperti yang di jelaskan dalam 

QS. Ali-Imran ayat 138-139:  

                       

                      

 “(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh 

manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-

orang yang bertakwa (138). Dan janganlah kamu 

bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling 

Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman(139). 

Muhammad Abduh menjelaskan tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai yakni mencakup aspek kognitif (akal), 

aspek efektif (moral), dan spiritual. Dengan kata lain 

terciptanya kepribadian yang seimbang yang tidak hanya 
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menekankan perkembangan akal, tetapi juga 

perkembangan spiritual. 

Secara umum, tujuan pendidikan islam yakni 

menjadikan manusia sebagai insan pengabdi kepada 

khaliq-Nya, guna membangun dan mengelola alam 

semesta. hal ini mengacu pada QS. Adh-Dhariyat ayat 

56.
90

 

                  

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.91 

 Omar M. Ali Tauny dalam buku falsafah At Tarbiyah 

Al Islamiyyah (Filosofi Pendidikan Islam), 

mengungkapkan bahwa tujuan asas pendidikan dalam 

Islam adalah sebagai berikut:
92

 

a. Untuk membantu membentuk akhlak yang mulia. 

b. Mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan 

dunia dan akhirat. 

c. Mempersiapkan anak didik memelihara ruh ilmiah 

(Scientific Spirit) dan keinginan untuk terus mencari 

dan menemukan sesuatu (Curioty). 

d. Untuk mempersiapka anak didik agar dapat 

menguasai suatu keahlian yang sesuai dengan bakat 

dan kemampuannya. 

e. mempersiapkan anak didik agar memiliki tanggung 

jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah dan 

sebagai mahluk sosial. 

                                                             
90 Samsul Nizar, Pengantar dasar-dasar pendidikan Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama 2001), h. 105. 
91 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jawa Barat: 

CV. Penerbit Diponegoro, 2013), h. 418. 
92 Irfan Syauqi Beik, Laili Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah 

(Jakarta; 

Rajawali Pers, 2016), h. 150-152. 
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f. Mengajak dan memahami hikmah pencipta alam 

semesta dan upaya memanfaatkannya dengan sebaik-

baiknya dengan seoptimal mungkin.  

 Dengan tujuan terjebut pendidikan islam tidak hanya 

menyangkut meteri dan keduniaan saja, melainkan juga 

menyangkut pada aspek spiritual dan berorientasi pada 

akhirat. 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembngan dalm 

perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang 

di produksi dalam masyarakat meningkat, yang 

selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran 

masyarakat.
93

 Perumbuhan ekonomi mengukur prestasi 

dari perkemangan suatu perkonomian, dari satu periode 

ke periode lainnya. Perkembangan tersebut selalu 

dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan 

pendapatan nasional dalam satu tahun dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi bukan 

diukur dari kenaikan prodeksi barang dan jasa, tetapi juga 

perlu diukur dari perubahan lain dalam berbagai aspek 

kegiatan ekonomi seperti, perkembangan pendidikan, 

perkembangan teknologi, peningkatan kesehatan, 

kemakmuran, dan infrastruktur. 

 Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara 

yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas 

tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan 

idiologi terhadap berbagai keadaan yang ada.
94

 

                                                             
93 Naf‟an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2014), h. 235. 
94 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga  (Jakarta: 

Erlangga, 2000), h. 44. 
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 Menurut Ali Ibrahim, pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadilan 

yang lebih baik selama periode tertentu.
95

 Sedangkan 

menurut Sadono Sukurno, pertumbuhan ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat.
96

 

 Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran 

masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat 

dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses tersebut. Dari berbagai teori pertumbuhan 

ekonomi, terdapat tiga faktor atau komponen utama 

dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:
97

 

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau 

jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, 

peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 

b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun 

selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan 

kerja. 

c. kemajuan teknologi yang terus berkembang untuk 

menunjang kebutuhan pembangunan. 

 Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu 

negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional 

rill yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konsep 

regional PDB dikenal dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), laju pertumbuhan PDRB akan 

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka waktu tertentu biasanya dlam jangka setahun. 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung/mengetahui perkembangan tingkat 

                                                             
95 Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016),  h. 231. 
96 Sudono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 10. 
97 Ibid, Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,...h. 92. 
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pertumbuhan ekonomi setiap periodenya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

 r(t-1) : Tingkat pertumbuhan ekonomi 

 PDRBt : Produk Domestik Pegional Bruto tahun dihitung 

PDRB(t-1) : Produk Domestik Regional Bruto tahun 

sebelumnya 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Banyak para ekonom yang mengemukakan teori-teori 

tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu penyelidikan yang telah lama 

dibahas oleh para ahli ekonomi. Terdapat banyak tokoh 

beserta pemikiran atau teori mereka mengenai 

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sejauh ini. 

Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, 

antara lain:
98

 

a. Teori Klasik 

Pandangan Adam Smith dalam bukunya yang 

berjudul An Inqury Into The Nature and Causes of 

The Wealth of Nations, tulisan tersebut terutama 

menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi 

suatu negara. Menurut pandangan Smith, kebijakan 

Laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan 

memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang 

dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Mengenai 

                                                             
98 Sadono Sukirno, Makro ekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga  

(Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 433-437. 
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faktoryang menentukan pembangunana, Smith 

berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan 

mendorong pembangunan ekonomi dan mengenai 

corak proses pertumbuhan ekonomi, Smith 

mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah 

terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus 

berlangsung secara kumulatif.
99

 

Menurut pandangan para ekonom klasik terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi seperti jumlah penduduk, jumlah stok 

barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta 

tingkat teknologi. Akan tetapi, dalam teori klasik ini 

para ahli ekonomi menempatkan pertambahan 

penduduk yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki 

pandangan bahwa hasil tambah yang semakin 

berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, yang berarti disini pertumbuhan ekonomi 

tidak terjadi secara terus-menerus.
100

 

b. Teori Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan neo-klasik, teori pertumbuhan 

ekonomi yang dikembangkan oleh Abramovits dan 

Solow melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi 

penawaran. Mereka menyebutkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

perkembangan faktor-faktor produksi, dan faktor 

terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

menurut Solow ialah kemajuan teknologi dan 

pertambahan kemahiran dan kepakaran para tenaga 

kerja, bukan ditentukan oleh pertambahan modal dan 

penambahan tenaga kerja.  

                                                             
99 Sadono, Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar 

Kebijakan (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 244. 
100 Ibid,... Sadono Sukirno, Makro ekonomi: Teori Pengantar, Edisi 
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Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo-Klasik 

adalah akumulasi stok barang modal dan 

keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk 

menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asusi 

dari teori ini adalah:
101

  

1) Tingkat teknologi di anggap konstan 

2) Tingkat depresiasi di anggap konstan 

3) Tidak ada perdagangan luar negri arau aliran 

keluar masuk barang modal 

4) tidak ada sektor pemerintah 

5) Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) 

juga di anggap konstan. 

Ahli ekonomi yang mengembangkan teori ini 

adalah Solow. Menurut teori ini, pertumbuhan 

ekonomi tergantung kepada faktor-faktor produksi 

yaitu pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 

tenaga kerja, kemajuan teknologi. Pada umumnya 

teori pertumbuhan Neo-Klasik didasarkan pada 

fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles 

Cobb dan Paul Douglas, yang sekarang lebih dikenal 

sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Berdasarkan 

fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

pertumbuhan Neo-Klasik, laju pertumbuhan ekonomi 

yang dapat dicapai suatu negara tergantung pada 

perkembangan teknologi, peranan modal dalam 

menciptakan pendapatan negara dikalikan dengan 

tingkat perkembangan stok modal, dan peranan 

tenaga kerja dikalikan dengan tingkat pertambahan 

tenaga kerja.
102

 

 

                                                             
101 Bambang Widjajanta dkk,  Ekonomi & Akuntansi: Mengasah 

Kemampuan Ekonomi. (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2010), h. 10. 

 
102 Ibid,... Sadono Sukirno, Makro ekonomi: Teori Pengantar, Edisi 
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3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam 

 Dalam Islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan 

sebagai sebuah pertumbuhan atau hasil yang terus 

menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia.
103

 Beberapa 

pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang 

dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai 

batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam 

tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana 

yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu 

persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber 

kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu 

sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah 

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan 

untuk mengatasi persoalan kahidupan manusia.
104

 

 Secara konsep Islam, pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan 

produksi untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga 

ditujukan untuk keadilan distribusi.Keadilan dilakukan 

dengan memberlakukan kebaikan bagi setiap manusia 

dalam kondisi apapun, yang tujuannya adalah adanya 

kesempatan semua anggota masyarakat untuk 

mendapatkan kecukupan serta menjamin perputaran roda 

perekonomian bisa dinikmati oleh semua lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali.
105

 

 Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi 

telah digambarkan dalam Al-Qur‟an yaitu:
106

 

 

 

                                                             
103 Zainal Abidin, Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas 

Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional), Jurnal 
Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 7 No .2, (Desember, 2012), h. 359. 

104 Nurul Huda, Dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan Ke-1,  

(Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h. 124. 
105 Nurul Huda, et.al. Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), h. 124-126. 
106 Ibid,..h. 139. 
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a. QS. Al-Hasyr ayat 7 

                  

                     

                    

                         

 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang 

berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” 

b. QS. Nuh ayat 10-12 

                   

                        

        

“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah 

ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah 

Maha Pengampun (10). Niscaya Dia akan 

mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat (11). 

Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan 

Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan 

(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai(12)”.107 
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c. QS. Al-A‟raaf ayat 96 

                      

            

       

 “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 

dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka 

Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.108 

 

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya berorientasi untuk penciptaan 

produksi tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pemerataan distrubusi. Selanjutnya ketaqwaan 

kabaikan dan ketundukan kepada aturan Allah SWT 

menjadi unsur pokok untuk mendatangkan rizeki dan 

kemajuan ekonomi, kemiskinan dan kekufuran akan 

menyebabkan kemungkaran-Nya dan hilangnya 

ketenagan dan kedamaian. 

Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya 

diorientasi untuk menciptakan pertumbuhan produksi, 

namun ditujujan berlandaskan asas keadilan distribusi. 

Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia.
109
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Jurnal ISTITHMAR, Vol. 1 no. 2, (Juli, 2017), h. 128. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang manjadi landasan 

penelitian ini adalah: 

1. H.Muh.Rusdi dan Hearati, jurnal, dengan judul “Analisis 

Pengruh Tenga Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Kota Makasar Tahun 2004-2013”, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mengnalisis seberapa besar 

pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kota Makasar. Dengan hipotesis yaitu jumlah tenaga 

kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kota Makasar. Jenis data yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah data skunder. Data tersebut 

kemudian di olah dengan menggunakan program 

komputer yakni SPSS 16 dengan metode analisis 

regresilinier berganda. Hasil penelitian menunjuk bahwa 

jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makasar, dan secara bersama-sama 

variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makasar.
110

 

2. Sayekti Suidyah D, jurnal, dengan judul ”Pengaruh 

Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa 

Timur”, penelitian ini bertuuan untuk menganalisis 

pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertmbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskodastisitas 

                                                             
110 H. Muh. Rusdi, dan haerati, Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat 

Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Kota 
Makasar Tahun 2004-2013, Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 

Vol.11 No.1 (Makasar, Universitas Muhammadyah: 2015), h. 1. 
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dan uji autokorelasi dengan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjuk bahwa variabel 

investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif terhadap pertumuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur.
111

 

3. Eka Yuliani, skripsi, dengan judul “pengaruh inflasi, 

tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam di 

Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017”, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, 

tenaga keja, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017 dan 

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar 

lampung dalam persepektif Islam. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder 

dalam periode pegamata 2009-2017. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari 

BPS Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung. 

Data yang di kumpulkan kemudian di analisis 

menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan 

program Eviews 9.  Secra keseluruha dapat di simpulkan 

bahwa secara simultan (bersama-sama) inflasi, tenaga 

kerja, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung.
112

 

4. Risky Pratama, Prof. Dr Paulus Kindangen, Dan Een N. 

Walewangko, skipsi, dengan judul “analisis pengaruh 

investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi (PMDN 

                                                             
111 Sayekti Suindyah D, Pengaruh Investasi, Tenaga kerja Dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Ekuitas, 

Vol.15 No.4 (Jombang, Universitas Darul „Ulum: Desember, 2011), h. 477. 
112 Eka Yuliani, Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017, 

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung,  2019), h. ii. 
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dan PMA), jumlah tenaga kerja, dan tingkat pendidikan, 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap 

kemiskinanan di Sulawesi Utara. Adapun data yang 

digunakanpenulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berjenis time series sejak tahun 2003 hingga 

tahun 2015 yang di peroleh dari Badan Pusat statistik 

Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Analisis Path. hasil analisis menunjukan bahwa 

investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonoi di Sulawesi Utara. sedangkan 

investasi memberikan pengaruh tidak langsung terhadap 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, akan tetapi 

tenaga kerja secara tidaklangsung belum memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Utara.
113

 

5. Alfian Wahyudi Fauzan, skipsi, dengan judul “analisis 

pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, studi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013”, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang 

telah di capai Provinsi Jawa Tengah yang tidak terlepas 

dari peranan kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah yang di pengaruhi oleh bebrapa 

faktor seperti investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan penduduk di masing-masing daerah. 

pendekatan yang digunakan adalah regresi linier berganda 

dengan model panel data, dengan data runtun waktu 2009-

2013 dan data cross-section 35 Kabupaten/Kota. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel investasi, tenaga 

kerja, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

                                                             
113 Risky Pratama dkk, Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara, (Universitas sam ratulangi: 2016) h. 1. 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Tengah.
114

 

Dalam penelitian ini penulis akan menggabungkan 

beberapa variabel yang telah di teliti sebelumnya dengan 

variabel pertumbuhan ekonomi sebagai fariabel dipenden. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu dengan mengambil beberapa fariabel yaitu investasi, 

tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi 

pertumbhan ekonomi di Kota Bandar Lampung lima tahun 

terakhir yaitu di tahun 2014-2018 dan kemudian di kaitkan 

dengan ekonomi islam. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas 

tiga variabel independen yaitu: investasi, tenaga kerja, dan 

tingkat pndidikan. Dan ada satu variabel dependen yaitu, 

pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 Alfian Wahyu Fauzan, Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Studi: Kabupaten/Kota di 

Provisi Jawa Tengah, (Universitas Diponegoro Semarang: 2015) h. vii. 
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Gambar 2.1  

Kerangka pikir 

 

 Dari kerangka pikir diatas, diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi di lihat dari variabel investasi dengan kriterian 

investasi PMDN, tenaga kerja dengan kriteria angkatan kerja 

yang sedang bekerja, dan rata-rata lama sekolah sebagai 

kriterian tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y) kemudian dikaitkan lagi dalam perspektif ekonomi islam. 
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G. Hipotesis Penelitan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
115

 Dri penjelasan kerangka pikir diatas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil penelitian dari Sayekti Sauidyah D, 

semakin meningkatnya invstasi yang masuk akan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
116

 Dari hasil tersebut 

maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis dari pengaruh 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung. 

Ha : Investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung.  

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

tenaga kerja yang besar sebagai akibat dari pertumbuhan 

penduduk berarti akan dapat menambah tingkat produksi 

barang atau jasa dan memperluas pangsa pasar didalam 

Negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi.
117

 sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             
115 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 

Cetakan Ke-23”, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64. 
116 Sayekti suindyah D, “pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa timur”, Jurnal Ekuitas, 

Vol.15 No.4 (Jombang, Universitas Darul „Ulum: Desember, 2011), h. 497. 

 
117 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas, (Jakarta: 

Erlangga, 2011) h. 171. 
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H0 : Tenaga kerja tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadp pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung. 

Ha : Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung. 

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa modal 

manusia berupa pendidikan merupakan salah satu faktor 

untuk mencapai pembangunan serta pertumbuhan ekonomi 

yang cepat dan berkelanjutan.
118

 Menurut H. Muh Rusdi 

dan Haerati, tingkat pendidikan memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

sehinggga dapat di simpulkan hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung. 

Ha : Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung. 

4. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dari hipotesis d atas dapet di simpulkan bahwa 

pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan 

secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan 

secara  simultan tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

Ha : Investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan 

secara simultan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

                                                             
118  Ibid Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas..., h. 

182. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini penulis melakukan pendekatan yang 

bersifat Asosiatif (berhubungan), yaitu suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih,
119

 dimana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen yaitu investasi, tenaga kerja, dan tingkat 

pendidikan terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode 

penelitian yang dapat diartikan sebaga metode 

penelitian yang brlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis bersifat kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.
120

 

Metode ini sebagai metode ilmiah yaitu 

ilmiah/scientifc karna telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. Metode ini di sebut juga 

metode kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan 

penelitian kepustakaan (liberary reseach). Penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan

                                                             
119 Ibid, h. 37. 
120 Sugino, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011) h. 7. 
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 dengan menggunakan kepustakaan (literatur) 

yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data 

skunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap 

beberapa buku, jurnal, dan artikel.
121

 Data yang di 

gunakan adalah adata yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu tentang investasi, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung yang dapat di lihat dari publikasi Badan 

Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusan 

Statistik Kota Bandar Lampung. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Popolasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan di ambil kesimpulannya.
122

 Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah tingkat investasi, 

tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang ada di Kota 

Bandar Lampung tahun 2015-2019. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
123

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan sampel tahun 2015-

2019 untuk Kota Bandar Lampung. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penentuan 

sampel ini peneliti menetapkan beberapa kriteria yang 

di gunakan dalam sampel, yaitu: tingkat investasi 

PMDN, angkatan kerja yang sedang bekerja, rata-rata 

lama sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 

                                                             
121 Iqbal Hasan, “Analisis Data Penelitian Dengan Statistik”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 5 
122 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cetakan 

Ke-23 (Bandeng: Alfabeta, 2016), h. 80.  
123 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D”, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 81. 
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2015-2019, yang terangkum didalam Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung. 

C. Definisi Oprasional Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel 

yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah 

variabel yang menjadi penyebab timbulnya 

perubahan variabel dependen, dan sering di sebut 

juga variabel yang mempengaruhi. adapun variabel 

dalam penelitian ini adalah investasi, tenega kerja, 

dan tingkat pendidikan. 

2. Variabel Dependen (Variabel Terkait) 

Variabel terkait atau sering disebut dengan 

variabel output, kriteria, konsekuensi merupakan 

variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
124

 

Skala pengkuran variabel yang digunakan dalam 

peneitian ini adalah skala rasio. Skala rasio adalah 

skala interval dan memiliki nilai dasar (based value) 

yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan dari 

skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatas 

terhadap alat uji statistik yang sama. Variabel yang 

diukur dengan skala rasio disebut variabel matrik.
125

 

Dalam hal ini pengukuran variabel yang cocok 

adalah rasio juta rupiah, rasio tahun, rasio jiwa, dan 

rasio persentase %. 

 

 

 

 

                                                             
124 sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, cetakan ke-

23, (Bandung: alfabeta, 2016). h 39 
125 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017”, (UIN 

Raden Intan, Lampung,  2019), h. 74 
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Tabel 3.1 

Definisi Oprasional Penelitian 

Variabel Definisi Ukuran Skala 

Pengukur

an 

Investasi (X1) Investasi adalah 

komitmen atas 

sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah 

keutungan di masa 

yang akan datang.
126

 

Investasi 

Penanam

an Modal 

Dalam 

Negeri 

(PMDN) 

Rasio 

(Juta 

Rupiah) 

Tenaga Kerja 

(X2) 

Tenaga kerja adalah 

seriap orang yang 

mampu melakukan 

pekrjaan guna 

menghasilkan barang 

dan atau jasa baik 

untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri 

maupun untuk 

masyarakat.
127

 

Total 

angkatan 

kerja 

yang 

bekerja 

Rasio 

(Jiwa) 

Tingkat 

Pendidkan (X2) 

Pendidikan adalah 

usaha sadar dan 

terencana untuk 

mewujudkan suasana 

beljar dan proses 

pembelajaran agar 

peserta didik secara 

aktif mengembangkan 

Rata-

Rata 

Lama 

Sekolah 

(RLS) 

Rasio 

(Tahun) 

                                                             
126 Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, “Portofolio dan Investasi Teori dan 

Apikasi, Edisi Kedua” (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 2 
127 Agusmidah, “Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, (Medan: 

USU Press, 2010), h. 1 
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potensi dirinya untuk 

memiliki kekutan 

spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, 

kepribadian, 

kecerdasan akhlak 

mulia, serta 

keterampilan yang di 

perlukan dirinya, 

masyarakat, dan 

negara.
128

 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Pertumbuhan ekonomi 

adalah perkembngan 

dalm perekonomian 

yang menyebabkan 

barang atau jasa yang 

di produksi dalam 

masyarakat 

meningkat, yang 

selanjutnya diiringi 

dengan peningkatan 

kemakmuran 

masyarakat.
129

 

PDRB 

atas dasar 

harga 

konstan 

Rasio (%) 

 

D. Motode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Dalam peneltian ini penulis menggunakan data 

skunder dengan metode time series. Data skunder 

yaitu sumber yang di dapat secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

                                                             
128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1. 
129 Naf‟an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2014), h. 235. 
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lewat orang lain atau lewat dokumen.
130

 Data ini 

bersumber dari beberapa publikasi yang di terbitkan 

oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan 

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Adapun 

data yang diteliti meliputi investasi, tenaga kerja, 

tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi periode 

tahun 2015-2019. Beberapa sumber lainnya yang di 

peroleh peneliti antra lain yaitu pengumpulan data 

dari internet, jurnal dan buku-buku sebagai bahan 

pelengkap dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mengandung penelitian.
131

 Data dalam peneltian ini 

diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dan 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung dan Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-

buku, literatur-litelatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan.
132

 Data penelitian ini juga diperoleh dari 

berbagai sumber seperti buku teori, jurnal-jurnal, 

penelitian terdahulu yang memuat teori penelitian 

serta sumber-sumber pustaka lainnya.
133

 

                                                             
130 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017”, (UIN 

Raden Intan, Lampung,  2019), h.  37. 
131 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mis Methods)”, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 329. 
132 Moh Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 93 
133

  Nurul Zariah, “Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan”, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007),h. 191. 
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E. Metode Analisis Data 

 Metode analsis data yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari: 

a. Uji normalitas, digunakan untuk mengetahui 

apakah data residual terdistribusi secara normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki data residual yang terdistribusi secara 

normal. 

b. Uji multikolinieritas, yaitu untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variable bebas. Model yang baik seharusnnya tidak 

terjadi kerelasi diantara variabel independen. 

c. Uji autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah 

didalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik yaitu tidak 

adanya masalah autokorelasi. 

d. Uji heteroskodastisitas, yaitu untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dan residual satu pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskosastisitas (perbedaan variance dan 

residual satu pengamatan berbeda dengan 

pengamatan lain). 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji parsial (uji T), digunakan untuk menguji 

pengaruh dari variabel independen (investasi, 

tenaga kerja, dan tingkat pendidikan) secara 

parsial terhadap variabel dependen (pertumbuhan 

ekonomi). Dengan didasarkan pada nilai 

probabilitas yang didapat dari hasil pengolahan 

data melalui program SPSS 16.0  yaitu:
134

 

                                                             
134 Husaini Usman, Setiadi, Pengantar Statiska, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2003), h. 51 
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  Jika probabilitas> 0,05 maka H0 diterima 

  Jika probabilitas< 0,05 maka H0 ditolak 

b. Uji simultan (uji F), digunakan untuk menguji 

apakah variabel independen (investasi, tenaga 

kerja dan tingkat pendidikan) secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dipenden dari satu persamaan, dngan 

pengolahan data melalui perogram SPSS 16.0. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa 

besar kemampuan variabel independen secara 

bersama-sama memberi penjelasan pada variabel 

dependen dalam nilai R
2 

berkisar antara 0-1. 

Semakin besar nilai R
2 

maka semakin besar 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda digunakan untuk 

meramalkan pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen, yang 

dinyatakan dalam persamaan matematika. 

 

 

 ɑ: konstanta atau besarnya koefisien samadengan 

nol 

b1: besarnya pengaruh investasi 

b2: besarnya pengaruh tenaga kerja 

b3: besarnya pengaruh tingkat pendidikan 

X1: variabel investasi 

X2: variabel tenaga kerja 

X3: variabel tingkat pendidikan 

Y: pertumbuhan ekonomi 

e: faktor error 

 

 

Y=ɑ + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi 

Lampung degan luas daratan 197,22 km
2
 yang terdiri dari 

20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara geografis Kota 

Bandar Lampung terletak pada 5
o
20 sampai dengan 5

o
30 

lintang selatan dan 105
o
28 sampai dengan 105

o
37 bujur 

timur. Ibu Kota Provinsi Lampung ini berada di Teluk 

Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra.
135

 

Selain merupakan pusat kegiatan pemerintah, sosial, 

politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga 

merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah 

yang setrategis karena merupakan daerah transit kegiatan 

perekonomian antar Pulau Sumatrera dan Pulau Jawa, 

sehingga dapat menguntungkan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat 

perdagangan, industri, dan pariwisata. Secara 

administratif batas daerah kota Bandar Lampung 

adalah:
136

  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesewaran dan 

Kecamatan Katibung serta Teluk Betung. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong 

Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesewaran. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung selatan.

                                                             
135 BPS Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020, 

(Bandar Lampung: CV. Jayawijaya, 2020),  h. xxxv 
136 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017”, (UIN 

Raden Intan, Lampung,  2019), h. 81-84. 
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2. Topografi 

 Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, 

mulai dari daratan, pantai, sampai kawasan perbukutan 

hingga pegunungan, dengan ketinggian permukaan 0 

sampai 700 meter. Daerah dengan topografi perbukitan 

hingga pergunungan membentang dari arah barat ke 

timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung 

sebelah barat dan Gunung Dibalau serta perbukutan Batu 

Serampok di sebelah timur. Topografi setiap wilayah di 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
137

 

a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian 

selatan dan Panjang. 

b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian 

utara. 

c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang 

terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang 

di pengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan 

Batu Serampok di bagian timur selatan. 

d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan. 

Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai 

seperti Way Halim, Way Balau, Wai Awi, dan lain-lain. 

Daerah hulu sungai berada dibaian barat, daerah hilir 

sungai berada di sebelah selatan yaitu wilayah pantai. 

Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen 

total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen 

total wilayah, dan sangant miring hingga curam melipuri 

4 persen total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar 

Lampung merupakan perbukitan, diantaranya yaitu, 

Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung dan 

lain-lain.
138

 

 

 

                                                             
137 Ibid,..., h. xxxv. 
138 Ibid,..., h. xxxv-xxxvi. 
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3. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

 Sebelum tanggal 18 maret 1964 Propinsi Lampung 

merupakan  Keresidenan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 

1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 

Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi 

Propinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjungkarang-

Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1983 Kotamadya Daerah 

Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya 

menjadi Kotamdya Daerah Tingkat II Bandar Lampung 

terhitung sejak tanggal 17 juni 1983, dan sejak tahun 

1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.
139

 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan 

Perturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 Tentang 

Perubahan Wilayah maka Kota Bandar Lampung 

dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 

Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Kemudian berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung 

No.G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat 

persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/POUD 

tanggal 19 Mei 1987 Tentang Pemekaran Kelurahan Di 

Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar 

Lampung di mekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 

Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2001 Tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 

Kecamatan Dan Kelurahan, maka Kota Bandar Lampung 

menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan. Kemudian 

berdasarkan Peraturan Daerah No.4 tahun 2012 telah 

diubah dengan Peratturan daerah No.12 Tahun 2012 Kota 

                                                             
139 Eka Yuliani, Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017, 

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung,  2019), h.83. 
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Bandar Lampung di mekarkan menjadi 20 kecamatan dan 

126 kelurahan.
140

 

 Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar 

lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH 

Tingkat II berturut-turut, sebagai berikut:
141

 

Tabel 4.1 

Daftar Walikota Bandarlampung Dan Periode 

Jabatan 

No Walikota/KDH Periode 

Jabatan 

1. Sumarsono 1956-1957 

2. H. Zainal Abidin P.A 1957-1963 

3. Alimuddin Umar,SH 1963-1969 

4. Drs. H.M Thabranie Daud 1969-1976 

5. Drs. H Fauzi Saleh 1976-1981 

6. Drs. H Zulkarnain Subing 1981-1986 

7. Drs. H.A Nurdin Muhayat 1986-1995 

8. Drs. H. Suharto 1996-2006 

9. Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd. 2006-2010 

10. Drs. H. Herman HN, MM 2010 s.d 

sekarang 

  Sumber: Kota Bandar Lampung dalam Angka 2020 

4. Perkembangan Penduduk Kota Bandar Lampung 

 Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam 

suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang 

berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus 

menerus/kontinu. Pertumbuhan penduduk yang terus 

menerus tanpa di iringin dengan kemampuan tenaga kerja 

serta pendidikan agar dapat memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang tersedia dapat mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset suatu 

                                                             
140 BPS Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020, 

(Bandar Lampung: CV. Jayawijaya, 2020),  h.xxxvi. 
141 Ibid,..., h. xxxvii. 
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wilayah dalam memacu pembangunan dibidang ekonomi 

secara lebih cepat, tetapi bisa juga memdatangkan 

masalah yang serius apabila tidak disertai dengan 

peningkatan kualitas yang memadai sesuai dengan 

kebuuhan pasar kerja.
142

 Berikut adalah data 

pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 

2014-2018 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2015 979.287 

2016 997.728 

2017 1.015.910 

2018 1.033.803 

2019 1.051.500 

   Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (Data diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung sebesar 979.287 jiwa dan terus 

mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 

1.051.500 jiwa. 

B. Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian data untuk malihat 

apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah model yang terdistribusi secara 

normal. Hal ini dapat dilihat secara sederhana yaitu 

dengan membandingkan nilai Probability dengan 

                                                             
142 Siti Hardiningsih Arifin, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar Tahun 2006-2015 
(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaussin Makasar, 

2017), h. 50-51. 
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alpha 5% (0,05). Apabila nilai Probability lebih basar 

dari alpha (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

residual terdistribusi secara normal. Dan sebaliknya, 

jika nilai Probability lebih kecil dari alpha (0,05), 

maka data tidak terdistribusi secara nornal. Uji ini 

dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya 

metode Grafik P-p Plot dan metode One Sampel 

Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode One Sampel Kolmogorov 

smirnov yang di oleh menggunakan aplikasi SPSS 

16.0 untuk menguji apakah residual terdistribusi 

secara normal atau tidak. 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

Sampel Kolmogorov-Smirnov 

Z 

Signifikansi Keterangan 

5 0,519 0,951 Normal 

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020) 

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi (asymp.sig 2-tailed) sebesar 0,951. 

Karna nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka residual 

terdistribusi dengan normal. 

b. Uji Multikolieniearitas 

Multikoliearitas yaitu adanya hubungan linear 

yang pasti antara perubahan-perubahan bebasnya. Uji 

multikoliniearitas diperlukan untuk mengetahui 

apakah ada tindaknya variabel independen yang 

memiliki kemiripan dengan variabel independen lain 

dalam satu model.
143

 Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya masalah multikoliearitas dapat 

mempergunakan nilai VIF (Variance Inflation 

                                                             
143 Nugroho Agung, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Dengan  SPSS, 

(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), h. 58.  
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Factoty). Jika nilai VIF kurang dari 10 maka 

dinyatakan tidak terjadi multikoliearitas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Variabel Nilai VIF 

Investasi (X1) 7,708 

Tenaga Kerja (X2) 7,761 

Tingkat Pendidikan (X3) 9,547 

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020)  

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui 

bahwa nilai VIF pada variabel Investasi X1 (7,708), 

tenaga kerja (7,761), dan variabel tingkat pendidikan 

(9,547) kurang dari 10 (<10). Dengan demikian dapat 

disimpulakan bahwa penelitian ini tidak terjadi 

masalah multikoliniearitas.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah 

dalam regresi linier terdapat korelasi antara 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu  pada periode t-1 (sebelumnya). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah 

autokorelasi.
144

 Uji autokorelasi dapat dilakukan 

dengan cara uji durbin waston (DW test) atau pun Run 

Tes. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

Run test, uji ini merupakan bagian dari statistik non-

parametric yang dapat digunakan untuk menguji 

apakah residual terdapat korelasi yang tinggi atau 

tidak. Untuk mengetahui tinggi atau tidaknya residual 

makan dapat melihat nilai Asymp.Sig (2-tailed) uji 

Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, begitupun 

sebaliknya. 

 

                                                             
144 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan..., h. 88. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Run Test 

 Unstandardize

d Residual 

Test Value
a
 -15.37933 

Cases < Test Value 2 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 5 

Number of Runs 4 

Z .109 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.913 

a. Median  

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020) 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan uji run 

test, dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

(0,913) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

d.  Uji Heteroskodastisitas 

Heteroskodastisitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi masalah 

heteroskodastisitas. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode uji glejser, uji glejser ini 

dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel 

bebas terhadap nilai absolut residual. Jika nilai 

signifikasi antara variabel independen dengan residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskodastisitas 

begitupun sebaliknya.  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskodastiditas 

Model Signifikansi 

Constanta 0,558 

Investasi 0,610 

Tenaga kerja 0,179 

Tingkat Pendidikan 0,495 

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020) 

Dari hasil output uji heteroskodastisitas di atas 

dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk X1 

(0,610), X2 (0,179), dan X3 (0,495) lebih besar dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak terjadi heteroskodastisitas. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model analisis regresi linier berganda berjujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terkait atas perubahan dari setiap peningkatan 

atau penurunan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi variabel terkait.
145

  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi (b) 

t-

hitung 

Sig. Kesimpul

an 

Investasi 0,07 4,268 0,23 Signifikan 

Tenaga Kerja 0,104 7,182 0,006 Signifikan 

Tingkat 

Pendidikan 

173442,473 12,435 0,001 Signifikan 

Konstanta -1,628 

Sig. 0,132 

Adjused R
2 

0,998 

FHitung 18,370 

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020) 

                                                             
145 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012),  

h. 270. 
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Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

1) Berdasarkan persamaan regresi menunjukan nilai 

konstanta (a) sebesar -1,628 artinya, jika variabel X1, 

X2, dan X3 nilainya 0 maka variabel Y 

(Pertumbuhan ekonomi) mengalami penurunan 

sebear 1,628%. 

2) Berdasarkan uji regresi linier berganda, koevisien 

variabel X1 (Investasi) sebesar 0,07 artinya, jika 

variabel X1 (Investasi) mengalami peningkatan 

sebesar 1%, maka variabel Y (Pertumbuhan 

Ekonomi) mengalami kenaikan sebesar 0,07%.  

3) Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas 

dapat diketahui bahwa koefisien variabel X2 (Tenaga 

Kerja) sebesar 0,104 artinya, jika variabel X2 

(Tenaga Kerja) mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka Variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi) 

mengalami kenaikan sebesar 0,104%. 

4) Berdasarkan tabel uji regresi linier berganda diatas 

dapat diketahui bahwa koefisien variabel X3 (Tingkat 

Pendidikan) sebesar 173442,473 artinya, jika variabel 

X3 (Tingkat Pendidikan) mengalami kenaikan 

sebesar 1%, maka variabel Y (Pertumbuhan 

Ekonomi) mengalami kenaikan sebesar 

173442,473%. 

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji t disebut juga sebagai uji parsial artinya adalah 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terkait/dependen. 

Y= -1,628 + 0,07(X1) + 0,104(X2) + 

173442,435(X3) + e 
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Dalam peneitian ini, uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel Investasi, Tenaga Kerja, 

dan Tingkat Pendidikan dapat mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung 

secara individu. Jika nilai Sig kurang dari  kurang dari 

5% (Sig<0,05) maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

dan sebaliknya. 

Dari tabel 4.7 di atas dapat di simpulkan bahwa: 

1) Variabel X1 (investasi) 

Signifikansi uji t X1 (investasi ) sebesar 0.023 

lebih kecil dari alpha 0.05 atau (0,023<0,005), 

dengan koefisien regresi sebesar 0,007, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (investasi) 

berpengaruh positif dan signifikan terhasap 

variabel Y ( pertumbuhan ekonomi). 

2) Variabel X2 (Tenaga Kerja) 

Signifikansi uji t X2 (Tenaga Kerja) sebesar 0,006 

kurang dari alpha 0.05 atau (0.006<0,05), dengan 

koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,104, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 

(Tenaga Kerja) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Y (Pertumbuhan ekonomi). 

3) Variabel X3 (Tingkat Pendidikan) 

Nilai Signifikansi uji t variabel X3 (Tingkat 

Pendidikan) sebesar 0,001 kurang dari nilai alpha 

0,05 atau (0,001<0,005), dengan nilai koefisien 

bernilai positif sebesar 173442,473, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X3 

(Tingkat Pendidikan) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan 

Ekonomi). 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F disebut juga sebagai simultan, artinya 

menunjukkan pakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependen. semua variabel independen 

dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 

0,05.  

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05 atau 

(0,057>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X1 (Investasi), X2 (Tenaga Kerja), dan X3 

(Tingkat Pendidikan) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

(Pertumbuhan Ekonomi), hal ini bisa terjadi karena 

variabel satu dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi atau R-Square 

merupakan salah satu ukuran yang sederhana dan 

sering digunakan untuk menguji kualitas suatu 

persamaan garis regresi.
146

 Nilai koefisien determinasi 

memberikan gambaran tentang seberapa besar 

variabel independen menjelaska variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi ini dapat diukur dengan 

menggunakan nilai R-Square, dengan nilai yang 

berkisar antara 0-1. Jika nilai R-Square mendekati 

nilai 1, berarti semakin besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji R-Square 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .999
a
 .998 .992 299.07927 

a. Predictors: (Constant), pendidikan, tenagakerja, investasi 

Sumber: SPSS 16.0 (data diolah tahun 2020) 

 

                                                             
146 Damodar Gujarati, Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar), Alih 

Bahasa Sumarno Zain, (Jakarta: Erlangga, 2004)  h. 81. 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R-

Square sebesar 0,998. hal ini menjunjukan bahwa 

pengaruh variabel X1 (Investasi), X2 (Tenaga Kerja), 

dan X3 (Tingkat Pendidikan) dapat menjelaskan 

variabel Y (pertumbuhan ekonomi) sebesar 99,8%, 

sedangkan 0,2% dipengaruhi oleh Variabel lain yang 

tidak ada di model regresi seperti Infasi, Ekspor, 

Impor, Konsumsi Rumah Tangga dan lainnya. 

 Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Secara Parsial Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa variabel X1 (Investasi), X2 (Tenaga 

Kerja), dan X3 (Tingkat Pendidikan) memiliki pengaruh 

parsial dan signifikan positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Bandar Lampung (Y). Berikut adalah 

penjelasan antar variabel: 

a. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-

2019 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 

menunjukan bahwa variabel X1 (Investasi) secara 

individu perpengaruh positif dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,023 lebih kecil dari alpha 0,05 

(0,023<0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0,007 

yang artinya setiap kenaikan investasi (X1) sebesar 

1% maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,007%. Dengan kata lain Kota 

Bandar Lampung melaksanakan investasi dengan 

cukup baik. Investasi yang dilakukan dengan baik 

akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja sehingga dapat di gunakan untuk 
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meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) merupakan sesuatu yang penting 

bagi suatu daerah khususnya untuk melakukan 

pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi 

PMDN di Kota Bandar Lampung maka akan 

mengatasi kekurangan modal yang terjadi di Kota 

Bandar Lampung dan dengan semakain tingginya 

nilai investasi PMDN di Kota Bandar Lampung akan 

mendorong proses pertumbuhan ekonomi di Kota 

tersebut. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal 

yang mengatakan bahwa variabel investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang artinya Ha diterima 

sedangkan H0 ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Alfian Wahyu Fauzan yang 

mengatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah.
147

 Dapat di katakan bahwa 

investasi memiliki hubungan dengan pertumbuhan 

ekonomi karenanya jika terjadi kenaikan dalam 

investasi maka akan terjadi kenaikan juga dalam 

perekonomian. Jika pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung ingin lebih baik maka investasi 

PMDN perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. 

Menurut Sukirno investasi tidak hanya 

meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga 

kesempatan kerja, kemajuan teknologi, spesialisasi 

                                                             
147 Alfian Wahyu Fauzan, “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi... h. vii. 
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dan efisiensi.
148

 Peranan ini bersumber dari tiga 

fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:
 149

 

1) Investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan 

investasi akan meningkatkan permintaan 

agregat, pendapatan nasional serta kesempatan 

kerja. 

2) Pertumbuhan barang modal sebagai akibat 

investasi akan menambah kapasitas produksi. 

3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi. 

b. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-

2019 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 dapat 

diketahui bahwa variabel X2 (Tenaga Kerja) secara 

individu berpengaruh positif dengan nilai 

singnifikasi sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai alpha 

0.05 atau (0,006<0,05), dengan koefisien sebesar 

0,104 yang artinya jika terjadi kenaikan pada tenaga 

kerja (X2) sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,104%.  

Pertumbuhan penduduk yang besar memiliki 

kecenderungan membawa pertumbuhan ekonomi 

menjadi lambat apabila tenaga kerja tidak dapat 

terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan, 

sebaliknya jika pertumbuhan tenaga kerja dapat di 

serap dengan baik dalam lapangan pekerjaan serta di 

iringi dengan kemampuan dan pengetahuan hal ini 

akan menjadi modal penting bagi pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan bagi suatu daerah. 

Dalam hal ini Kota Bandar Lampung mampu 

                                                             
148 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 367. 
149Vela Norlita, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Infrastruktur 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2006-2015”, (Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2018), h. 27-28. 
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mengeksploitasi tenaga kerja dengan cukup baik 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya terutama tenaga kerja itu sendiri.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Eka Yuliana dimana dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa tenaga kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel 

Y (Pertumbuhan Ekonomi).
150

 Namun penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

H.Muh.Rusdi dan Hearati yang menyatakan bahwa 

variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
151

 Hasil 

dari variabel tenaga kerja ini juga sesuai dengan 

hipotesis awal dimana Ha di terima sedangkan H0 di 

tolak.  

Kedudukan tenaga kerja sebagai faktor produksi 

memiliki peranan yang penting dalam proses 

produksi sehingga suatu proses produksi tidak dapat 

berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
152

 

c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015-2019 

Dari hasil uji t pada tabel 4.7 dapat diketahui 

bahwa variabel X3 (Tingkat Pendidikan) secara 

individu dengan signifikansi sebesar 0,001 kurang 

dari alpha 0,05 atau (0,001<0,05) dengan nilai 

koefisiensi positif sebesar 173442,473 artinya jika 

terjadi kenaikan pada tingkat pendidikan sebesar 1% 

maka akan dikuti dengan kenaikan pada 

pertumbuhan ekonomi sebesar 173442,473%. 

Penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran Kota 

                                                             
150 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017”, (UIN 

Raden Intan, Lampung,  2019), h. 91. 
151 Abu Hasan Muhammad Sadeq, Ekonomi Development In Islam,...h. 5-6. 
152 Ibid, h. 46-47. 
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Bandar Lampung terhadap pentingnya pendidikan di 

suatu daerah dimana pendidikan sebagai modal atau 

investasi sumber daya manusia yang dapat 

meningkatkan pendapatan dan prodektivitas 

masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, hal ini di buktikan dengan semakin 

meningkatnya tingkat rata-rata lama sekolah di Kota 

Bandar Lampung dari setiap tahaunnya yaitu pada 

periode tahun 2015-2019. Penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis awal dimana Ha diterima dan H0 di 

tolak. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Yuliani yang menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
153

 Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori pendidikan dimana 

pendidikan merupakan jalan menuju kemakmuran 

dan pencapayan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 

Peningkatan dalam pendidikan dapat mendorong 

ekonomi dengan terciptanya tenaga kerja yang lebih 

produktif karena pengetahuan yang lebih meningkat, 

dan dapat menciptakan pemimpin yang terdidik yang 

dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. 

 

2. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat 

Pendidikan Secara Simultan (Bersama-Sama) Dalam 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015-2019 

Berdasarkan hasil penelitian dengan madel regresi 

linier bergandayang menggunakan uji signifikan simultan 

(Uji F) pada tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,057 lebih besar dari 0,05 atau (0,057>0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Investai), X2 

                                                             
153 Eka Yuliani, “Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017”,... h. 

91. 
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(Tenaga Kerja), dan X3 (Tingkat Pendidikan) secara 

simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Bandar Lampung. 

Selanjutnya dari hasil penelitian uji koefisien 

determinasi R-Square pada tabel 4.9, diperoleh R-Square 

sebesar 0,998. Hal ini menunjukan bahwa fariabel X1 

(Investasi), X2 (Tenaga Kerja), dan X3 (Tingkat 

Pendidikan) mempunyai hubungan dengan variabel Y 

(Pertumbuhan Ekonomi) karena telah memberikan 

kontribusi sebesar 99,80%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di model 

regresi seperti inflasi, ekspor, impor, konsumsi rumah 

tangga dan lain-lain. Sedangkan pada hasil analisis regresi 

linier berganda, koevisien variabel X1 (Investasi) sebesar 

0,07 artinya, jika variabel investasi mengalami kenaikan 

sebesar 1% maka variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi) 

mengalami kenaikan sebesar 0,07%. Selanjutnya nilai 

koevisien variabel X2 (Tenaga Kerja) sebesar 0,104 

artinya, jika variabel tenaga kerja mengalami kenaikan 

1% maka akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Y 

(Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 0,104%. Dan selanjutnya 

pada variabel X3 (Tingkat Pendidikan) diperoleh 

koevisien sebesar 173442,473 artinya, jika variabel 

tingkat pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Y 

(Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 173442,473%. 

Menurut teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh 

Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-

faktor produksi yaitu pertumbuhan persediaan modal, 

pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. 

Persediaan modal disini bisa mencakup semua inveatsi 

baru dalam lahan, sumber daya manusia melalui 

peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan, 

pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan angkatan kerja 

yang di imbangi dengan lapangan pekerjaan dan 

kemajuan teknologi serta kemampuan sumber daya 
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manusia (pendidikan) agar dapat mengelola sumber daya 

dan dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Investasi PMAD merupakan salah satu indikator 

penting dalam pertumbuhan ekonomi karna dapat menjadi 

modal utama dalam pembangun ekonomi yang dapat 

memperlancar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. 

Dalam hal ini investasi memiliki korelasi positif dimana 

jika investasi naik maka pendapatan nasional juga naik 

dan jika investasi turun maka akan terjadi penurunan juga 

pada pendapatan nasional. Kegiatan investasi yang terus 

dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja serta dapat meningkatkan 

kemakmuran masyarakat. 

Faktor lain penentu pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia. 

Pertumbuhan tenaga kerja menjadi modal yang baik 

dalam pertumbuhan ekonomi karna dapat membentuk 

suatu daerah dengan besar dan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun jika 

pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi tidak diiringi 

dengan adanya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap 

maka akan memperhambat pertumbuhan ekonomi di suatu 

wilayah. Hal ini bisa terjadi karna tingkat pendidikan 

yang tergolong rendah. 

Pendidikan adalah modal yang harus dipenuhi dalam 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena 

pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

sehingga dapat menjasi investasi yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas sehingga mampu 

melakukan inovasi dan produktifitas dalam kerja. 

 

 

 

 



86 
 

 

3. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat.
154

 Islam 

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi 

secara benar dan mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Dengan kata lain pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan syarat akan nilai, 

dimana jika suatu peningkata yang dialami oleh faktor 

produksi tidak dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi 

jika produksi tersebut memasukan terbukti memberi efek 

buruk manusia. 

Dalam Islam pertumbuhan ekoomi bukan hanya 

sebatas aktivitas produksi saja, lebih dari itu 

pertumbuhan ekonomi merupakan aktifitas menyeluruh 

dalam bidang produksi yang berkaitan dengan keadilan 

distribusi. Dengan demikian tujuan pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam bukan semata-mata kesejahteraan 

di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat.  

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan 

konfensional. Karena dalam Islam pertumbuhan ekonomi 

harus didasari nilai-nilai iman dan takwa, berbedaan ini 

bisa dilihat langsung dengan adanya zakat dalam 

perhitungan GNP atau PDB untuk pertumbuhan ekonomi 

serta kesejahteraan masyarakat 

 

 

 

 

 

                                                             
154 Sudono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 10. 
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Tabel 4.9 

Pendapatan Perkaita Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015-2019 

Tahun Pendapatan Perkapita 

(Milyar rupiah) 

2015 30.873,00 

2016 32.859,03 

2017 34.921,08 

2018 37.089,49 

2019 39.405,27 

 Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (data diolah) 

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa pendapata 

perkapita  Kota Bandar Lampung pada tahun 2015-2019 

terus mengalami kenaikan di setiap tahunya. Perhitungan 

pendapatan perkapita merupakan perhitungan agregat 

yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Angka tersebut diperoleh berdasarkan 

pembagian atas PDRB terhadap jumlah penduduk. 

Dalam hal ekonomi, Islam memandang penting 

adanya pemerataan kesejahteraan. Namun pendapatan 

perkapita tidak dapat menggambarkan kesejahteraan 

secara menyeluruh, terlebih faktor produksi dan 

pendapatan hanya terpusat pada sekelompok masyarakat 

kecil. Karenanya pertumbuhan ekonomi perkapita tidak 

menjadi tujuan utama dalam kesejahteraan menyeluruh. 

Sebab tidak ada artinya jika pertumbuhan ekonomi 

perkapita tinggi namun terjadi kesenggangan dan 

kemiskinan. Berikut adalah perkembangan jumlah 

penduduk miskin yang ada di Kota Bandar Lampung: 
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Tabel 4.10 

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015-2019 

Tahun Penduduk 

Miskin (%) 

2015 10.33 

2016 10.15 

2017 9.94 

2018 9,04 

2019 8,71 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (data diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat di katakan bahwa 

jumlah penduduk miskin di Kota Bandar lampung selama 

lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dapat di 

artikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung mengalami pertumbuhan yang signifikan karna 

peningkatannya diiringi oleh penurunan pada jumlah 

penduduk miskin, yang artinya pendapatan di Kota 

Bandar lampung terdistribusi secara merata. Hal ini 

sejalan dengan pandangan ekonomi dalam Islam yang 

mengatakan bahwa sistem distribusi yang baik adalah 

distribusi yang mempu menjamin rendahnya angka 

kemiskinan dan kesenjangan serta pemerataan 

perekonomian yang dapat dirasakan oleh semua 

kalangan. Agar kekayaan tidak terpusat pada orang-orang 

tertentu saja, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-

Hasyr ayat 7: 
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 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk 

rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya 

saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

 

QS. Al-Hasyr ayat 7 ini berbicara tentang harta fai’ 

dan pembagian-pembagiannya. Harta fai’ adalah harta 

yang di peroleh tanpa ada kekerasan atau peperangan. 

Harta fai’ ini berasal dari harta orang-orang kafir, seperti 

harta-harta Bani Quraizah, Bani Nasir, penduduk Fadak 

dan Khaibar yang kemudian diserahkan Allah kepada 

Rasul-Nya dan di gunakan untuk kepentingan umum 

kaum muslimin. Harta fai’ ini dibagikan kepada kerabat-

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang fakir dan 

miskin, dimaksudkan agar harta itu tidak hanya berputar 

pada lingkungan tertentu saja sehingga manfaatnya juga 

dapat dirasakan oleh banyak pihak.
155

  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpukan 

bahwa Islam tidak menghendaki terkonsentrasinya harta 

                                                             
155 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera 

Abadi, 2010), h. 54. 



90 
 

 

pada orang-orang kaya saja, namun harus adanya 

distribusi sehingga terjadi pemerataan kekayaan yang 

akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa 

terkecuali. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus 

memasukan aspek aksiologis (nilai dan moral) agar 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada 

kesejahteraan materi melainkan kesejahteraan dunia dan 

akhirat. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar lampung juga 

sejalan dengan yang di katakan oleh Abdul Husein, 

menurutnya Islam tidak menerima langkah kebijakan 

pertumbuhan perkotaan yang mengabaikan pedesaan, 

industri yang mengabaikan pertanian, dan mendahulukan 

kebutuhan tersier dan sekunder di atas kebutuhan pokok 

dan primer.
156

 Dengan kata lain Islam selalu menegakkan 

hukum yang didasarkan atas landasan keadilan diantara 

manusia.  

 

 

  

                                                             
156 Abdul Husein Abdullah, Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Dan Tujuan, 

terjemahan. M.Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 309. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang 

telah dijelsakan sebelmnya, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 

regresi linier berganda, secara parsial variabel Investasi 

(0,023<0,05), Tenaga kerja (0,006<0,05), dan Tingkat 

Pendidikan (0,001<0,05) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2015-2019, yang artinya 

jika Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan 

meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung juga mengalami peningkatan.  

2. Secara simultan (bersama-sama) variabel Investasi, 

Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan (0,057>0,05) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019, 

hal ini bisa disebabkan karena variabel yang satu 

dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Selain itu, 

berdasarkan uji R-Square menunjukan besar pengaruh 

ketiga variabel dalam menerangkan variabel 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung adalah 

sebesar 99,8%. 

3. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi 

Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan, tetapi juga pemerataan  dan keadilan 

distribusi dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian, dimana kenaikan pendapatan perkapita 

setiap tahun di ikuti dengan penurunan angka 

kemiskinan di Kota Bandar Lampung di setiap 

tahunnya, yaitu terjadi peda tahun 2015-2019. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan yeng berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan 

dapat menjaga tingkat investasi PMAD yang dapat 

menjadi kesetabilan dalam perekonomian daerah 

dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dengan cara mengoptimalkan dalam proses 

pelayanan perizinan, dan mengoptimalkan tersedianya 

sumber daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha 

penanaman modal. 

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan swasta 

diharapkan dapat memperluas lapangan kerja baru 

sehingga dapat meningkatkan output dan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung. Serta diharapkan aktif dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja)  melalui 

program pendidikan dan pelatihan keterampilan 

sehingga dapat melahirkan tenaga kerja baru yang 

mampu bersaing dan dapat menciptakan inovasi dalam 

membangun ekonomi yang berkelanjutan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan referensi. Dikarenakan penelitian 

ini masih memiliki banyak kekurangan seperti periode 

waktu yang hanya digunakan 5 tahun, maka penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan 

menambah tahun atau menjadikan tahun terbaru serta 

memasukan variabel bebas lainnya seperti Inflasi, 

Ekspor, Impor, Konsumsi Rumah Tangga dan lain-

lain, yang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 
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1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 5 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.49539636E2 

Most Extreme Differences Absolute .232 

Positive .232 

Negative -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .519 

Asymp. Sig. (2-tailed) .951 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: SPSS 16.0 (data di olah tahun 2020) 

 



 

 

 

b. Uji Multiolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 270593.046 324237.542  .835 .557   

INVESTASI 3428.800 3668.995 .426 .935 .522 .130 7.708 

TENAGAKERJA 105.556 49.062 .984 2.151 .277 .129 7.761 

PENDIDIKAN -26417.529 31188.483 -.430 -.847 .553 .105 9.547 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardize

d Residual 

Test Valuea -15.37933 

Cases < Test Value 2 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 5 

Number of Runs 4 

Z .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .913 

a. Median 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. Uji Heteroskodastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -36531.605 43904.221  -.832 .558 

INVESTASI 349.511 496.810 .364 .704 .610 

TENAGAKERJA -22.965 6.643 -1.793 -3.457 .179 

PENDIDIKAN 4292.458 4223.157 .585 1.016 .495 

a. Dependent Variable: 

ABS_RES 

    

Sumber: SPSS 16.0 (data di olah tahun 2020) 

 



 

 

 

2. Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.854E6 151918.144  -12.205 .001 

Pendidikan 173442.473 13947.664 .990 12.435 .001 

a. Dependent Variable: Y     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10862.964 6403.359  -1.696 .188 

tenagakerja .104 .015 .972 7.182 .006 



 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10862.964 6403.359  -1.696 .188 

tenagakerja .104 .015 .972 7.182 .006 

a. Dependent Variable: Y     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25790.598 2251.994  11.452 .001 

investasi .007 .002 .927 4.286 .023 

a. Dependent Variable: Y     

 



 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.628E6 343687.695  -4.735 .132 

investasi -.002 .001 -.232 -1.575 .360 

tenagakerja .039 .015 .368 2.682 .227 

pendidikan 151256.067 31999.923 .864 4.727 .133 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

3. Uji Reggresi Linier Beganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .999a .998 .992 299.07927 

a. Predictors: (Constant), pendidikan, tenagakerja, investasi 



 

 

 


