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ABSTRAK 

 

 

Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai 

belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonsia, baik 

dari sisi perdagangan maupun investasi yang masuk, pembangunan di 

setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi 

APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi 

wabah corona ini. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum 

pandemi covid 19 yang cenderung stagnan membuat pemerintah harus 

memikirkan rencana agar Indonesia tidak terjebak dalam pendapatan 

kelas menengah (middle income trap). Faktor yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ekspor, investasi asing dan 

jumlah uang beredar. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian menggunkan 

pendekatan kuantitatif, Penelitian ini menggunakan data sekunder, 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan salah satu teknik Non-Probability Sampling, yaitu 

purposive sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekspor tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Investasi Asing tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam 

dengan prinsipnya yang berdasarkan Al Qur‟an dan Sunnah mampu 

menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi terutama saat ini karena 

adanya covid-19, yaitu dengan menerapkan penyaluran bantuan 

langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, penguatan 

wakaf, bantuan modal usaha unggulan saat krisis, permodalan usaha 

dengan pinjaman qardhul hasan, pengembangan teknologi finansial 

syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara 

syariah. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ekspor, Investasi 

Asing, Jumlah Uang Beredar. 
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MOTTO 

 

                       

          

 
Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam 

keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala 

penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 

Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

(Q.S  Al-Mulk (67) : 15) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami skripsi 

ini, mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat didalam  skripsi 

ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul 

judul skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Pengaruh Ekspor, 

Investasi Asing Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Dalam Era Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam. 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. Ekspor 

Menurut Salvator ekspor merupakan salah satu mesin 

pendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian yang dilakukan oleh 

Salvator menunjukkan bahwa ekspor merupakan salah satu 

faktor utama bagi negara berkembang untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2
 

3. Investasi Asing 

                                                           
1

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

Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005),  849 
2

 Ari Mulianta Ginting, Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 
2

 Ari Mulianta Ginting, Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 

11, No.1, (Juli 2017),  2 
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Investasi atau penanaman modal adalah pembelian 

barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang 

dibutuhkan dalam perekonomian.
3
 

4. Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar merupakan salah satu instrumen 

digunakan oleh Bank Indonesia untuk memacu kegiatan 

perekonomian. Jumlah uang beredar juga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Uang 

yang memiliki fungsi untuk transaksi, akan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi di suatu negara.
4
 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama 

untuk melihat keberhasilan perekonomian suatu negara. 

Pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan dampak dari 

kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya 

pembangunan ekonomi.
5
 

6. Perspektif  

Suatu pandangan dari suatu dasar pemikiran atau yang 

menjadi dasar pemikiran.
6
 Perspektif dalam skripsi ini adalah 

tinjauan menurut Ekonomi Islam. 

7. Ekonomi Islam  

Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai 

                                                           
3

 Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, Pengaruh Ekspor Dan Investasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006, Jurnal 

Organisasi Dan Manajemen, Volume 6, Nomor 1, (Maret 2010), 15 
4
 Frisyelia Renshy Tiwa, Dkk, Pengaruh Investasi, Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (Sbi) Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014, Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi Volume 16  No. 02  (2016),  345 
5
 Ibid. 

6
 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 16. 
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falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Qur‟an dan 

Sunnah.
7
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke 

berbagai belahan dunia membawa dan berdampak pada 

perekonomian dunia termasuk di Indonsia. Perkembangan 

krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi Indonesia 

praktis harus mundur dengan rencana-rencana strategis 

dalam pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan 

semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap 

darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk 

mengatasi wabah Covid-19 

Pertumbuhan ekonomi dapat menerangkan dan 

sekaligus mengukur prestasi perkembangan suatu 

perekonomian, baik dalam lingkup negara. Pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dan stabil diharapkan akan 

memberikan dampak positif baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi variabel ekonomi lainnya. Dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, 

pemerintah di masing-masing negara mempunyai 

beberapa komponen kebijakan yang bisa digunakan untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi di era Covid-19. 

2. Alasan Subjektif 

1. Berdasarkan aspek yang diteliti yang terdapat 

didalam permasalahan, serta dengan tersedianya 

literatur yang dapat menunjang maka sangatlah 

memungkinkan untuk dilakukan sebuah penelitian. 

2. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

studi keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. Serta berdasarkan informasi yang penulis 

peroleh bahwasanya belum terdapat pembahsan 

pokok terkait permasalahan yang serupa, sehingga 

                                                           
7
 P3EI, Ekonomi Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 

19. 
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memungkinkan untuk diangkat menjadi sebuah 

penelitian. 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya 

wabah virus corona yang berasal dari China. Virus corona 

menyebabkan kepanikan di dunia dan menimbulkan korban jiwa 

sampai ratusan ribuan orang penduduk di dunia. Indonesia adalah 

salah satu negara yang tertular covid-19 dan saat ini 

perekonomian Indonesia pun sedang mengalami penurunan 

karena banyak usaha-usaha yang tutup karena sepinya 

pengunjung dan pekerja yang mengalami PHK karena pemiliki 

usaha tidak mampu menggaji. Pandemi ini tidak hanya 

menimbulkan masalah ekonomi saja akan tetapi masalah social 

juga karena dengan adanya COVID-19 tingkat mortalitas atau 

kematian semakin meningkat tiap hari nya dan masyarakat diberi 

batasan untuk melakukan sosialisasi guna mencegah 

menyebarnya covid-19. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang 

sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan 

pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan 

pendapatan rill per kapita penduduk suatu negara dalam jangka 

panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 

Indonesia menganut perekonomian terbuka di mana dalam 

menjalankan perekonomiannya pemerintah tidak luput akan 

adanya interaksi dari pihak swasta ataupun negara-negara lain. 

Dalam hal ini, Indonesia tentu memerlukan pembiayaan yang 

cukup besar untuk membangun perekonomian yang merata dan 

sejahtera bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan 

roda pembangunan, yang pada akhirnya akan dipergunakan 

sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia 
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mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai 

pembangunan.
8
 

Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai 

belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonsia, 

baik dari sisi perdagangan maupun investasi yang masuk, 

pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-

masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi 

dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat 

bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup 

mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang 

telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka 

hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk 

diupayakan agar masing-masing negara dapat melindungi setiap 

nyawa warganya. Berikut merupakan data pendapatan dan 

pengeluaran negara Indonesia di era Covid-19 tahun 2020: 

 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : kementerian keuangan, 2020 

Penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) tidak 

hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian 
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 Mariska Ishak Rudi, Tri Oldy Rotinsulu, Avriano Tenda.  

Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 02 

Tahun 2016, 326. 
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negara. Pemerintah akan merevisi postur anggaran 2020 sebagai 

salah satu langkah merespons pandemi Covid-19. Pendapatan 

negara diperkirakan berkurang menjadi Rp 1.760,9 triliun dan 

belanja negara menjadi Rp 2.613,8 triliun. Alhasil, defisit APBN 

mencapai Rp 853 triliun. Persentase defisit APBN diproyeksi 

mencapai 5,07% dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai 

informasi, pemerintah mengantisipasi terjadinya defisit yang 

semakin melebar sehingga memperlebar defisit APBN di atas 3% 

dari PDB untuk tahun 2020-2022. Kebijakan ini tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 1 Tahun 2020. 

kasus penyebaran COVID-19 ini selanjutnya dapat 

mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, 

kondisi pandemi COVID-19 akan mengurangi sektor konsumsi, 

kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya 

transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran 

yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, 

penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya 

rantai pasokan global (global value chain).
9
 

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum 

pandemi covid 19 yang cenderung stagnan membuat pemerintah 

harus memikirkan rencana agar Indonesia tidak terjebak dalam 

pendapatan kelas menengah (middle income trap). Jika hanya 

mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan 

Indonesia diestimasi tidak akan lebih dari angka 5 persen. 

Padahal, untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas 

menengah (middle income trap) diperlukan pertumbuhan 

ekonomi sekitar 7 persen.
10

  Berikut merupakan  data PDRB  

Indonesia dari tahun 2015-2020: 
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Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) 

Tahun 2015-2020 

Tahun PDRB 

2015 45 119,61 

2016 47 937,72 

2017 51 891,18 

2018 55 992,14 

2019 59 060,10 

2020 56 938,72 

Sumber :BPS, 2021 

Berdasarkan data diatas pertumbuhan PDRB pada tahun 

2015 sampai 2019 meningkatdari 45.119,61 ribu rupiah sampai 

59.938,72 ribu rupiah perkapitas, namun terjadi penurunan di 

tahun 2020 menjadi 56.938,72 ribu rupiah perkapital. Penurunan 

terjadidiakibatkan melonjaknya kasus pandemi virus corona. 

Ekspor memegang peran penting dalam kegiatan 

perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa 

yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan 

barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan 

membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan  nilai 

Produk Domestik Bruto.
11

 

Laju pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun ke tahun 

dapat dilihat dari peran ekspor sebagai penggerak bagi 

pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynes, PDB terbentuk 

dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat 

faktor tersebut adalah  konsumsi  (C), investasi  (I),  pengeluaran 

pemerintah  (G),  dan  ekspor bersih  (NX). Keempat faktor 

tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara 

lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, 

                                                           
11

 Adrian Sutawijaya, Pengaruh Ekspor Dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006. Jurnal Organisasi Dan 

Manajemen, Volume 6, Nomor 1, (Maret 2010), 14-27 
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tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply, nilai 

tukar dan suku bunga negara asing.
12

 

Sementara penanaman modal juga berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikatakan dalam teori 

pertumbuhan ekonomi aliran klasik, teori pertumbuhan Harrod 

dan Domar yang menyatakan bahwa investasi merupakan kunci 

didalam proses pertumbuhan ekonomi.
13

 Dari sisi makro 

ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 

Investasi merupakan penambahan barang modal dan barang 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa dalam perekonomian. Adanya investasi-investasi 

baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga 

akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan 

pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap 

tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi 

pengangguran. Dengan demikian akan menambah output dan 

pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output 

nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
14

  

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau 

seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila 

perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar 

juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila 

perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin 

sedikit, digantikan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian 

makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin 

kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar.
15

  

                                                           
12

 Ika Musriana Siregar, Dkk. Pengaruh Ekspor Terhadap 
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14
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Volume 16 No. 02 (Tahun 2016) 
15
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Berikut merupakan data ekspor, investasi dan jumlah 

uang beredar di Indonesia sebelum pandemi Covid 19: 

 

Tabel 1.2 

Nilai Ekspor, Investasi Asing dan Jumlah Uang Beredar Di 

Indonesia Tahun 2016-2019 

Tahu

n 

Ekspor (Juta US$) Investasi Asing 

(Rp Triliun) 

Jumlah 

Uang 

Beredar/M

1 (Rp 

Miliar) 

 Migas Non 

migas 

Jumlah 
Targ

et 

Realisa

si 

2016 13.105,

3 

131.384,

4 

144.489,

7 
594.8 621.8 

1.237.642,

57 

2017 15.744,

4 

153.083,

8 

168.828,

2 
678.8 692.8 

1.390.806,

95 

2018 17.171,

7 

162.841 180.012,

7 
765 721.3 

1.457.149,

68 

2019 12.504,

8 

154.992,

2 

167.497 
792 809.6 1.565.358 

Sumber: Badan Pusat Statistik & Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), 2020 

Kinerja ekspor Indonesia di tahun 2017 cukup baik yang 

ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif sebesar 16,28 

persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya. Kenaikan 

tersebut ditunjang oleh kenaikan ekspor migas dan non migas 

masing-masing tumbuh sebesar 20,09 persen dan 15,89 persen. 

Capaian pertumbuhan ekspor Indonesia di tahun 2017 sudah 

melebihi dari target yang ditetapkan Kemendag yaitu sebesar 5,6 

persen untuk ekspor non migas.
16

 

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di tahun 2017 

maka Kementerian Perdagangan yang sebelumnya menargetkan 

pertumbuhan ekspor di tahun 2018 antara 5-7 persen. Namun 

                                                                                                                             
Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2005 – 2014. I-Economic Vol. 

2. No.1 (Juli 2016) 
16

 Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2019, 

(Badan Pusat Statistik;Jakarta), Issn : 1858-0963, 100 
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dengan melihat perkembangan yang terjadi diawal tahun 2018 

dan beberapa bulan berikutnya membuat kemendag melakukan 

revisi target pertumbuhan ekspor menjadi 11 persen di tahun 

2018. Namun apa yang sudah di targetkan pemerintah mengenai 

ekspor ditahun 2018 tidak tercapai, sampai akhir tahun 2018 

kinerja ekspor Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 6,76 

persen didukung dengan ekspor migas yang tumbuh sebesar 

10,59 persen atau 17.171,7 juta US$ dan ekspor non migas 

tumbuh sebesar 6,36 persen atau 162.841 juta US$. Secara 

kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2019 

mencapai 167.497 juta US$ atau menurun 6,94 persen dibanding 

periode yang sama tahun 2018, demikian juga ekspor nonmigas 

mencapai 154.992,2 atau menurun 4,82 persen. 

Realisasi investasi Asing Indonesia pada 2019 sebesar Rp 

809,6 triliun. Angka ini melampaui target yang sebesar Rp 792 

triliun. Selama 4 tahun, realisasi investasi Indonesia naik hingga 

48,4% dari realisasi 2016 yang sebesar Rp 594.8 triliun. 

Sementara jika dibandingkan dengan 2018, realisasi naik 12,24% 

dari Rp 721,3 triliun. 

Dari data diatas Jumlah Uang Beredar semakin 

bertambah pada tahun 2016 sebesar 1.237.642,57 miliar dan 

meningkat pada tahun 2019 sebesar 1.565.358 miliar. Ini 

membuktikan bahwa uang yang dipegang masyarakat semakin 

bertambah setiap tahunnya akan berdampak terjadinya inflasi dan 

akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian tentang pengungkapan pertumbuhan ekonomi 

telah  banyak diteliti. Beberapa peneliti telah melakukan 

penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi antara lain faktor ekspor, investasi dan jumlah uang 

beredar. Namun terdapat ketidak konsistenan hasil yang 

disimpulkan oleh peneliti terdahulu. Berikut penelitian terdahulu 

mengenai pertumbuhan ekonomi: 

Novegya Ratih Primandari yang berjudul “Pengaruh 

Nilai Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 

Periode Tahun 2000 – 2015” menyimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil analisis dapat dijelaskan bahwa nilai ekspor berpengaruh 
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secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Hal 

ini sesuai dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Teori 

Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranaan pengusaha 

didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan 

mengembangkan produksi barang dan jasa sampai ke pasar 

internasional dalam bentuk ekspor maka secara tidak langsung 

dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
17

 

Penelitian yang dilakukan Adrian Sutawijaya, memiliki 

hasil yang berbeda mengenai pengaruh ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi, menurutnya eksopr tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi variabel ekspor migas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi yang berlawanan ini merupakan cerminan dari 

perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan ini, di mana 

kebutuhan migas, terutama minyak untuk bahan bakar kendaraan 

dan keperluan industri tidak dapat disediakan sepenuhnya oleh 

produksi dalam negeri. Sekitar 30% dari kebutuhan minyak 

dalam negeri dipenuhi melalui impor.
18

 

Syafaat Fachriza Agma yang berjudul “Peranan foreign 

direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia” 

dengan menggunakan metode OLS menyimpulkan bahwa foreign 

direct investment berpengaruh positif siginfikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Namun pada saat sebelum 

terjadinya krisis 1998 foreign direct investment berpengaruh 

negatif akan tetapi tidak siginfikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia.
19

 

Asnawi, Hafizatul Fitria yang berjudul Pengaruh Jumlah 

Uang Beredar,Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap 
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18
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Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, menyimpulkan variabel 

jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di  Indonesia. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis yaitu jumlah uang beredar mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan bukti 

semakin meningkat jumlah uang beredar maka dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terkait karena 

dengan peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat akan 

menempatkan sebagian dananya untuk konsumsi sehingga 

membuat produsen memproduksi barang lebih banyak kemudian 

permintaan akan faktor produksi meningkat. Hal ini akan 

berpengaruh pada pendapatan perkapita kemudian akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
20

 

Penelitian yang dilakukan Frisyelia Renshy Tiwa dkk, 

memiliki hasil yang berbeda Jumlah uang beredar mempunyai 

pengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Pengaruh tersebut 

signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 90% tetapi 

tidak sesuai dengan teori. Kenaikan jumlah uang beredar akan 

menyebabkan kenaikan investasi dan akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kenaikan jumlah uang 

beredar juga bisa menurunkan investasi karena dengan naiknya 

jumlah uang beredar maka akan menyebabkan kenaikan inflasi 

sehingga para investor akan kurang berminat untuk menanamkan 

modalnya. Dengan menurunnya investasi maka akan berdampak 

pada penurunan pertumbuhan ekonomi.
21

 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan 

ekonomi.
22

 Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sebuah 
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sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa 

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

Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu 

kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).
23

 

Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Al-A‟raf 

96: 

                   

                  

    

Artinya: 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.
24 

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa unsur pokok 

untuk mendatangkan kesejahteraan adalah dengan bertaqwa dan 

tunduk kepada Allah SWT. Allah menjanjikan rezeki yang 

berlimpah dan kemajuan ekonomi, apabila suatu kaum senantiasa 

berjalan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Akan tetapi,  

kemaksiatan dan kekufuran akan menyebabkan kemungkaran-nya 

dan hilangnya ketenangan dan kedamaian.
25

 

Islam berkomitmen dan menekankan persaudaraan, 

keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam 

pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan 

tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan 

                                                           
23

 P. Pardomuan Siregar, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan 

Dalam Perspektif  islam, Jurnal Bisnis Net Vol. 1 No.1 (Medan, 2018),  2 
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(Bandung: CV. PenerbitDiponegoro, 2005), 119. 
25

 Moch. Zainuddin, Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif 
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serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut 

bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa 

memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam 

mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu.  

Berikut merupakan data pengelolaan ZISWAF seara nasional: 

Tabel 1.2 

Pengumpulan Nasional Berdasarkan Jenis Dana tahun 2017-2018 

Sumber : BAZNAS, 2021 

 

Berdasarkan data diatas Total pengumpulan nasional 

pada tahun 2018 mencapai Rp.8,1 Triliun. Jumlah ini meningkat 

sekitar Rp.1,9 Triliun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Secara umum, proporsi presentase pengumpulan 

dana zakat terhadap total pengumpulan antara tahun 2017 dan 

tahun 2018 tidak banyak perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari proporsi Zakat Maal penghasilan masih mendominasi dan 

presentase dana infak CSR masih memiliki proporsi yang paling 

rendah. Presentase zakat maal yang bersumber dari zakat 

penghasilan masih mendominasi yaitu sebesar 40,68 persen dari 

total pengumpulan tahun 2018 atau senilai Rp.3,3 Triliun. Namun 

demikian, presentase tersebut lebih rendah jika dibandingkan 

dengan tahun 2017. Hal ini karena pada tahun 2017 proporsi 
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pengumpulan zakat maal penghasilan ialah sebesar 44,75 persen 

dari total pengumpulan atau senilai Rp.2,7 Triliun. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan sebanyak 4 persen lebih tinggi dari tahun 

2017. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai pertumbuhan 

ekonomi era Covid 19 menarik diuji lebih lanjut, maka penelitian 

ini akan membahas tentang “Pengaruh Ekspor, Investasi Asing 

Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Indonesia dalam Era Covid-19”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19? 

2. Bagaimana Pengaruh Investasi Asing Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19? 

3. Bagaimana Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19? 

4. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Investasi Asing Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19. 

3. Untuk mengetahui Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19. 

4. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dalam era Covid-19. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai 

berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang 

ekonomi moneter. Selain itu penelitian ini juga 

diharapakan dapat memberikan ide dan gagasan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam era Covid-19. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

informasi kepada para pembuat kebijakan untuk 

pengambilan keputusan mengenai pertumbuhan ekonomi 

Dan juga melalui penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang 

pertumbuhan ekonomi untuk membantu memperbaiki 

perekonomian Indonesia dalam era Covid-19. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan 

kondisi  perekonomian disuatu negara yang 

berkesinambungan menuju keadaan yang  lebih selama 

periode tertentu. Menurut Sukino, pertumbuhan ekonomi 

berarti  perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 

juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.
26

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) 

maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam 

suatu wilayah.
27

 

Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah 

menciptakan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang 

setinggi-tingginya, dengan diikuti dengan pemberantasan 

kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, 

penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, 

peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi 
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lingkungan hidup, dan pemerataan kesempatan, serta 

penyegaran kehidupan budaya. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat 

penulis simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu proses keberhasilan dari pembangunan ekonomi untuk 

meningkatkan penghasilan total dan penghasilan perkapita 

suatu wilayah dengan memperterhitungkan segala perubahan 

yang ada. Selain itu pembangunan ekonomi juga merupakan 

hal penting yang wajib diupayakan oleh semua negara demi 

kepentingan bersama. Karena langkah tersebut merupakan 

cara yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi 

dapat berhasil apabila dilakukan secara optimal dalam 

rangka mengembangkan dan memajukan perekonomian 

negara yang lebih kuat. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Keynes (John Maynard Keynes) 

Pemimpin Aliran Cambridge, lewat buku 

revolusionernya pada tahun 1936, The General 

Theory of Employment, Interest and Money 

mengatakan pada dasarnya ekonomi kapitalisme tidak 

stabil dan tidak berkecenderungan kearah full 

employment. Jadi yang harus dilakukan adalah 

menjalankan kebijakan defisit dan melakukan 

pengeluaran untuk kerja publik yang akan menaikkan 

permintaan dan memulihkan kepercayaan. Setelah 

mencapai full employment pemerintah tak perlu lagi 

menjalankan kebijakan defisit dan model klasik akan 

berfungsi kembali.Menurut teorinya tentang 

“permintaan agregat” dapat diterapkan pada masa 

kelangkaan lapangan kerja dan sumber daya yang 

berlangsung tanpa batas. 

Keynes menilai kebijakan fiskal (mengubah 

pengeluran dan pajak) lebih efektif ketimbang 

kebijakan moneter (mengubah persediaan uang dan 

suku bunga) pada masa resisi. Karena masa resesi, 
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persediaan uang yang banyak dan suku bunga rendah 

hanya memperbesar peluang terhadap pemujaan 

likuiditas Kerja publik/pengeluaran positif memiliki 

efek multiplier (berantai) berdasarkan pada gagasan 

kecenderungan marginal untuk mengonsumsi. Konsep 

ini menunjukkan bahwa “kenaikan sedikit saja pada 

investasi akan menghasilkan full employment.
28

 

Teori Keynes pada hakikatnya menerangkan 

bahwa perbelanjaan agregat akan menentukan tingkat 

kegiatan perekonomian. Dalam perekonomian dua 

sektor perbelanjaan agregat terdiri dari konsumsi 

rumah tangga dan investasi perusahaan. Analisis yang 

dikembangkan oleh Keynes menunjukkan kepada kita 

bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi 

perusahaan tersebut akan menentukan tingkat 

pendapatan nasional.
29

 

b. Teori Pertumbuhan Klasik  

Ahli-ahli ekonomi klasik, didalam 

menganalisis masalah-masalah pembangunan, 

terutama ingin mengetahui tentang sebab-sebab 

perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan 

corak proses pertumbuhannya. Beberapa ahli ekonomi 

klasik yang terkemuka untuk dibahas satu demi satu.  

1) Adam Smith  

Orang yang pertama membahas 

pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah 

Adam Smith yang membahas masalah ekonomi 

dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and 

Causes of The Wealth of Nations‟. Inti ajaran 

Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan 

seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan 

ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk 

                                                           
28
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dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi 

pasar bebas akan menciptakan efisiensi, 

membawa ekonomi kepada kondisi full 

employment, dan menjamin pertumbuhan 

ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. 

Kebijakan pasar bebas dan pengurangan 

campur tangan pemerintah (laissez faire) 

dianggap mampu menjadi solusi atas 

permasalahan tersebut karena adanya campur 

tangan tersebut hanya akan mengganggu 

bekerjanya mekanisme pasar.  

Menurut pandangan Adam Smith, 

pengembangan hak milik (property right), 

spesialisasi dan pembangian kerja merupakan 

faktor-faktor yang terjalin dalam proses 

pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith 

membagi sejarah peradaban manusia ke dalam 

empat tahap yaitu: pertama, tahap berburu 

(huting), kedua tahap berternak (pastoral), 

ketiga, pertanian (agriculture), keempat, Tahap 

perdagangan (commerce). 

Teori kemanfaatan absolut (absolut 

advantage) oleh Adam Smith menjelaskan nilai 

suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga 

kerja yang digunakan untuk menghasilkan 

barang. Makin banyak tenaga kerja yang 

digunakan akan makin tinggi nilai barang 

tersebut (labor theory of value). 

Menurut Adam Smith, ada beberapa 

faktor yang memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, yaitu:
30

 

a) Jumlah penduduk 
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Pertumbuhan penduduk berkaitan 

dengan jumlah angkatan kerja. Pengaruh 

dari system perekonomian terhadap 

penyerapan tenaga kerja menjadi faktor 

penting dalam kaitannya dengan tingkat 

dan jenis akumulasi modal serta 

ketersediaan faktor yang berkaitan seperti, 

skill manajerial dan administrasi. 

b) Akumulasi Modal 

Akumulasi modal adalah jumlah dari 

investasi baru seperti, peralatan, tanah, dan 

sumber daya manusia yang digabungkan 

dengan pendapatan sekarang untuk 

digunakan dalam meningkatkan output 

pada masa mendatang. Akumulasi modal 

memungkinkan pengadaan sumber daya 

baru maupun peningkatan kualitas dari 

sumber daya yang dimiliki. Unsur ini 

mempunyai peranan sentral karena 

menurut Adam Smith, semakin besar stok 

modal maka semakin besar kemungkinan 

dilakukan spesialisasi yang akhirnya dapat 

meningkatkan  produktivitas kerja.  

c) Tingkat teknologi yang digunakan 

Kemajuan teknologi merupakan 

peningkatan penerapan pengetahuan ilmiah 

baru dalam bentuk penemuan dan inovasi. 

Hal tersebut berkaitan dengan modal fisik 

dan modal manusia. Kontribusi yang di 

berikan oleh kemajuan teknologi yaitu 

penemuan cara-cara baru dan 

menyempurnakan cara lama dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Secara garis 

besar sumber dari kemajuan ekonomi 

adalah investasi. Peran investasi mampu 

memberikan pertambahan kuantitas dan 
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kualitas pada faktor-faktor produksi 

melalui inovasi yang dihasilkan dari 

kemajuan teknologi. Keberhasilan dalam 

mengelola investasi yang dimiliki suatu 

Negara dapat dicerminkan melalui 

pertumbuhan ekonomi.
31

 

2) David Ricardo  

Berbeda dengan Adam Smith, pendapat 

David Ricardo dalam pertumbuhan ekonomi 

yang mengemukakan teori pertumbuhan 

ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul 

“The Principles of Political Economy and 

Taxation”. Menurut David Ricardo, 

pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan 

oleh pertumbuhan penduduk, di mana 

bertambahnya penduduk akan menambah 

tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam.  

David Ricardo berpendapat bahwa 

pertumbuhan penduduk yang terlalu besar 

hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan 

melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang 

melimpah menyebabkan upah yang diterima 

menurun, di mana upah tersebut hanya bisa 

untuk membiayai tingkat hidup minimum 

(subsistence level). Pada taraf ini, 

perekonomian mengalami stagnasi 

(kemandekan) yang disebut Stationary State. 

Ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut:  

a) Jumlah tanah terbatas  

b) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau 

menurun tergantung pada apakah tingkat 

upah di atas atau di bawah tingkat upah 

minimal (tingkat upah alamiah = natural 

wage).  
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c) Akumulasi modal terjadi bila tingkat 

keuntungan yang diperoleh pemilik 

modal berada di atas tingkat keuntungan 

minimal yang diperlukan untuk menarik 

mereka melakukan investasi.  

d) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang 

waktu.  

e) Sektor pertanian dominan. 

Menurut Ricardo, peranan akumulasi 

modal dan kemajuan teknologi adalah 

cenderung meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja, artinya, bisa memperlambat bekerjanya 

the law of diminishing returns yang pada 

gilirannya akan memperlambat pula penurunan 

tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. 

Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi 

(kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak 

lain adalah proses tarik menarik antara dua 

kekuatan dinamis yaitu antara The law of 

diminishing returns da kemajuan teknologi. 

Dari proses tarik-menarik tersebut akhirnya 

dimenangkan oleh the law of diminishing 

returns, demikian Ricardo. Keterbatasan faktor 

produksi tanah (sumbersdaya alam) akan 

membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas 

yang dimungkinkan oleh sumberdaya alamnya. 

Apabila semua potensi sumberdaya alam telah 

dieksploitir secara penuh maka perekonomian 

berhenti tumbuh.
32

 

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik 

1) Robert Solow - Swan 

Teori pertumbuhan Neo-Klasik ini 

dikemukan oleh solow-swan yang menggunakan 
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unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, 

kemajuan teknologi, dan besarnya output yang 

saling berinteraksi. Solow-swan menggunakan 

model fungsi produksi yang memungkinkan 

adanya subtisusi antara kapital dan tenaga kerja.
33

 

Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan 

yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu 

bahwa perekonomian berada pada tingkat 

pengerjaan penuh (full employment) dan tingkat 

pemanfaatan penuh (full utilization) dari faktor-

faktor produksinya. Dengan kata lain akan terus 

berkembang dan semua itu bergantung pada 

pertambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan 

akumulasi kapital.
34

 

Teori solow-swan melihat bahwa dalam 

banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan 

keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu 

terlalu banyak mencampuri/ mempengaruhi pasar. 

Campur tangan pemerintah hanya sebatas 

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini 

membuat teori mereka dan pandangan para ahli 

lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka 

dinamakan pemikiran teori neo-klasik. Teori  

neoklasik  juga  membagi  tiga  jenis  input  yang  

berpengaruh  dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :
 

35
 

a) Pengaruh modal dalam pertumbuhan 

ekonomi 

b) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan 

ekonomi 

c) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam 

pertumbuhan ekonomi 
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Model pertumbuhan Solow menunjukkan 

bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan 

kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat 

output perekonomian dan pertumbuhannya 

sepanjang waktu. Model ini dirancang untuk 

menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam 

persediaan modal, pertumbuhan dalam angkatan 

kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam 

perekonomian yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap output suatu Negara.
36

 

2) Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini 

dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Roy F. 

Harrod dan Evsey D. Domar. Harrod Domar 

mengemukakan teorinya tersebut pertamakali 

pada tahun 1939 dalam „Economis Journal‟ 

dengan judul „An Essay on Dynamic Theory‟ 

sedangkan Domar mengemukakannya pada tahun 

1947 dalam American Economic Review dengan 

judul „Expansion and Employment‟. Jadi, teori 

tersebut dikemukakan oleh kedua ekonom 

tersebut secara terpisah, namun karena esensi 

teori tersebut sama maka kedua teori tersebut 

sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar.
37

 

Teori Harrod-Domar ini menganalisis 

syarat-syarat yang diperlukan agar suatu 

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang 

dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini 

berusaha untuk menunjukkan syarat yang 

dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat 

tumbuh dan berkembang dengan mantap. Harrod-

Domar mendasarkan teorinya berdasarkan 
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mekanisme pasar tanpa campur tangan 

pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya 

menunjukkan bahwa pemerintah perlu 

merencanakan besarnya investasi agar terdapat 

keseimbangan dalam sisi penawaran dan 

permintaan barang.
38

 

Analisis mengenai masalah pertumbuhan 

ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk 

syarat yang harus dipenuhi supaya suatu 

perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang 

teguh atau steady growth dalam jangka panjang. 

Pada suatu tahun tertentu barang-barang modal 

sudah mencapai kapasitas penuh sehingga 

pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas 

barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun 

selanjutnya. Dengan perkataan lain, investasi 

yang berlaku dalam tahun tersebut akan 

menambah kapasitas modal untuk mengeluarkan 

barang dan jasa pada tahun selanjutnya. 

Harrod-Domar menitikberatkan bahwa 

akumulasi modal itu mempunyai peranan ganda, 

yaitu menumbuhkan pendapatan dan di sisi lain 

juga dapat menaikkan kapasitas produksi dengan 

cara memperbesar persediaan modal. Secara 

sederhana teori Harrod-Domar adalah misalnya 

pada suatu waktu tercipta keseimbangan pada 

tingkat full employment income, maka untuk 

memelihara keseimbangan dari tahun ke tahun 

dibutuhkan sejumlah pengeluaran, karena 

investasi itu harus cukup untuk menutupi 

kenaikan output yang ditimbulkannya. Oleh 

karena itu, investasi harus selalu ada supaya 

keseimbangan tidak terganggu, sebab bila tidak, 
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pendapatan per kapita akan turun karena adanya 

penduduk yang bertambah.
39

 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof 

Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa 

ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

adalah sebagai berikut:
40

 

a. Ketidakseimbangan Pendapatan 

Dalam keadaan yang ideal, dimana 

pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara 

adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 

persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen 

populasi teratas menerima 20 persen total 

pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi 

tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen 

populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. 

Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat 

diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan 

ekonomi di suatu wilayah. 

b. Perubahan Struktur Perekonomian 

Dalam masyarakat yang maju, 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan 

mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, 

dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi  

(peran) sektor petanian terhadap nilai PDRB akan 

menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan 

meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat 

penting dalam pembangunan nasional dan regional, 

sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja 

yang luas, memberikan peningkatan pendapatan 

                                                           
39
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kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang 

dihasilkan dari exspor. Oleh karena itu, 

perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan 

selain sektor pertanian, tetapi harus pula 

diorientasikan kepada sektor industri. 

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja 

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan 

kerja merupakan salah satu masalah yang stategis 

dan sangat mendesak dalam pembangunan di 

Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah 

lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup 

tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis 

financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi 

krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan 

peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis 

yang ditempuh adalah pembangunan prasarana 

(misalnya jalan). Pembangunan jalan yang 

menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, 

akan mendorong peningkatan produksi berbagai 

komoditas sektor pertanian dalam arti luas  (meliputi 

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, 

dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. 

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi 

akan menunjang berkambangnya berbagai kegiatan  

disektor-sektor lainnya ( pertanian, perdagangan, 

industri, pariwisata dan lainnya). 

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan 

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan 

sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, 

pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan 

dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, 

rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan 

kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha 

misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, 
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suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti 

jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya) 

e. Produk Domestik Regional Bruto 

Salah satu konsep yang sangat penting 

dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) 

adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi 

(keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan 

ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah 

dengan menggunakan data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

Menurut definisi, PDRB adalah jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) 

tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor 

kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga 

konstan yang mencerminkan kenaikan produksi 

barang dan jasa dari tahun ke tahun. 

 

B. Teori Ekonomi Islam 

1. Qordul Hasan 

Menurut bahasa, Al Qardhu berarti potongan (Al 

Qath‟u) dan harta yang diberikan kepada orang yang 

meminjam (muqtaridh) dinamakan qardh karena ia adalah 

satu potongan dari harta orang yang meminjam (muqtaridh), 

sedangkan kata hasan yang berarti kebaikan.
41

 

Sesungguhnya al qardh merupakan salah satu jenis 

pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

merupakan jenis muamalah yang tercorak ta‟awun 

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya, karena muqtaridh tidak diwajibkan memberi 

iwwad (tambahan) dalam pengembalian harta yang 
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dipinjamnya kepada muqtaridh (yang memberikan 

pinjaman), karena al qardh menumbuhkan sifat lemah 

lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan 

kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan 

keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka. 

a. Rukun dan Syarat Al-Qardhul Hasan 

Pada Umumnya aspek hukum keperdataan islam (fiqh 

mu‟amalah) dalam bentuk transaksi baik berupa jual beli, 

sewa menyewa, maupun semacamnya mempersyratkan 

rukun dan syarat sahnya tranksaksi tersebut, termasuk 

dalam transaksi Al qardh yang mempunyai rukun dan 

syarat sebagai berikut 
42

: 

1) Rukun Al Qardh 

a) Muqridh (pemilik barang) 

b) Muqtaridh (pemimjam) 

c) Shighat (Ijab qabul) 

d) Qardh (uang atau barang yang dipinjamkan) 

2) Syarat Al Qardh 

a) Al qardh atau barang yang dipinjamkan 

harus barang yang memiliki manfaat, tidak 

sah  jika tidak ada kemungkinan 

pemanfaatan, karena Al qardh adalah akad 

terhadap harta. 

b) Akad Al qardh tidak bisa dilaksanakan 

kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya 

jual beli. 

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan Al-Qardhul Hasan 

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yag 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menhimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menyalurkan dana ke masyarakat maksudnya adalah 
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bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat 

yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank 

menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi kedalam 

beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu 

saja sebelum kredit diberikan atau tidak.Penilaian ini 

dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak 

dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank 

dengan berbgai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan 

oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, 

kredit modal kerja dan kredit perdagangan. 

Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim 

disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah 

satu tahapan dari pross pemberian pembiayaan, yaitu: 

a) Persiapan pembiayaan 

b) Analisis pembiayaan 

c) Analisis pembiayaan dalam praktik 

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan 

pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang 

pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor-

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan 

tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi 

dapat dialokasikan sedemikian  rupa, sehingga dengan 

pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik 

dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Pertumbuhan 

ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek 

aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja 

melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Islam 

memang mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi dalam sebuah negara, bahkan bukan hanya 

pembangunan dan pertumbuhan di bidang materiil saja, tapi 
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segi spiritual dan moral pun menempati kedudukan yang 

sangat penting.
43

 

Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai 

iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk 

melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan 

dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan 

pemikiran untuk mengejar segala ketertinggalan yang di 

sesuaikan dengan prinsip syariah.  

Allah berfirman dalam surat Huud 61: 

                   

                   

                       

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara 

mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. 

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)."
44 

Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi „pemakmuran bumi‟ 

ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan 

ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib 

kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian 
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yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, 

karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan 

pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak 

tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut 

akan hancur.
45

 

Islam sangat memperhatikan masalah 

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, namun tetap 

menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang 

lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi 

utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur 

yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang 

terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu 

dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. 

Dasar-dasar pembangunan atau pertumbuhan 

ekonomi yang Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan 

antara Allah dengan manusia dan manusia dengan 

sesamanya.  

b. Rububiyyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum 

Allah untuk selanjutnya mengatur model 

pembangunan yang bernafaskan Islam. 

c. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran 

manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. 

Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia 

sebagai muslim maupun sebagai anggota dari 

ummat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian 

tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta 

prinsip-prinsip organisasi sosisal. 

d. Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah 

menyucikan manusia dalam hubungannya dengan 

Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat 

dan negara. 
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Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara 

bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan kemajuan 

jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi 

tertentu, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, 

telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah 

perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah 

negara terbelakang sedangkan pertumbuhan mengacu 

kepada masalah negara maju. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi oleh masyrakat. Kalau 

kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama 

Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk 

pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi 

kerja dan produksi. Pertama, mendorong masyarakat 

memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri 

maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa 

dibiayai oleh Baitul mal. Kedua, kebijakan dan tindakan 

aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafau 

ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua 

jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk 

menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang 

dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era 

permulaan Islam. 

 

C. Ekspor  

 

1. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan 

komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara 

asing dengan ketentuan pemerintah dengan mengharapkan 

pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan 

komunikasi dengan bahasa asing. Jadi hasil yang diperoleh 
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dari kegiatan mengekspor adalah berupa nilai sejumlah 

uang dalam valuta asing atau biasa disebut dengan istilah 

devisa yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan 

negara. Yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan 

perdagangan yang memberikan rangsangan guna 

menumbuhkan permintaan dalam negeri yang 

menyebabkan timbulnya industri-industri pabrik besar, 

bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga 

sosial yang efisien.
46

 

Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas 

kegiatan ekonomi negara, karena ia merupakan 

pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang-barang 

yang dihasilkan dalam negeri. Pelaksanaan pembayaran 

ekspor dilakukan dengan cara tunai atau kredit, yang dapat 

dilaksanakan dengan cara: pembayaran dimuka (advance 

payment), Letter of Credit (L/C), wesel inkaso (collection 

draft) dengan kondisi document against payment dan 

document against acceptance, perhitungan kemudian (open 

account), konsinyasi, dan pembayaran lain yang lazim 

dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan 

antara penjual dan pembeli.
47

 

Umumnya, barang-barang yang diekspor oleh 

Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan 

gas alam (migas) dan selain minyak bumi dan gas 

(nonmigas). Barang-barang yang termasuk migas 

diantaranya minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun 

barang-barang yang termasuk nonmigas sebagai berikut: 

a. Hasil industri, contohnya kayu lapis, konfeksi, 

kelapa sawit, peralatan kantor, bahan-bahan kimia, 

pupuk dan kertas.  

b. Hasil pertanian dan perkebunan, contohnya gula, 

kelapa, karet, kopi, dan kopra.  
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c. Hasil laut dan danau, contohnya ikan, udang dan 

kerang.  

d. Hasil tambang nonmigas, contohnya bijih emas, 

bijih nekel, biji tembaga dan batubara. 

2. Faktor-fakto Yang Mempengaruhi Ekspor 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan ekspor suatu negara. Beberapa faktor 

tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar 

negeri, di antaranya:
48

 

a. Kebijakan pemerintah dibidang perdagangan luar 

negeri. Jika pemerintah memberikan kemudahan 

kepada para eksportir, eksportir terdorong untuk 

meningkatkan ekspor. 

b. Keadaan pasar di luar negeri. Kekuatan permintaan 

dan penawaran dari berbagai negara dapat 

mempengaruhi harga pasar dunia. Jika jumlah 

barang yang diminta di pasar dunia lebih sedikit 

dari pada jumlah barang yang ditawarkankan, 

maka cenderung turun. Keadaan ini akan 

mendorong para eksportir untuk menurunkan 

ekspornya.  

c. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang 

pasar. Eksportir harus pandai mencari dan 

memanfaatkan peluang pasar. Dengan begitu, 

mereka diharapkan dapat memperoleh wilayah 

pemasaran yang luas. 

3. Ekspor Menurut Perspektif ekonomi Islam 

Ajaran ekonomi syariah sangat mendorong 

kegiatan ekpor untuk memperkuat ekonomi sebuah Negara 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Ibnu 

Tamiyah mengatakan ekspor mempengaruhi kurs mata 

uang domestik, menurut catatan sejarah Islam kegiatan 

perdagangan internasional dan ekspor telah di praktekkan 
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oleh Nabi Muhammad sejak usia relatif muda. Umar bin 

Khattab juga selalu mengingatkan para sahabat untuk 

memperhatikan dan mengutamakan kegiatan ekspor dalam 

rangka mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan 

mandiri, yaitu ekonomi yang kuat, tidak tergantung 

sepihak kepada negara lain.
49

 

Teori Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ketika 

suatu negara melakukan kegiatan ekspor maka kebutuhan 

domestik akan barang dan jasa sudah terpenuhi. Ketika 

tingkat produksi suatu negara dengan supply lebih besar 

dibanding demand atau jenis komoditi lebih tinggi dari 

pada tingkat permintaan domestik negara tersebut, maka 

memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor.
50

 

Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual-beli yaitu 

dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi : 

                        

                  

       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
51 
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Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan 

larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau 

hartanya sendiri dengan jalan bathil. Menurut Wahbah Az-

Zuhaili, menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat 

janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram 

dalam jual beli, dan jangan pula dengan riba, judi 

merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi 

kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara 

berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati 

antara dua pihak dan dalam koridor syar‟i. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan penduduk 

Indonesia mayoritas beragama Islam. Indonesia seharusnya 

menggalakkan ekspor untuk memperkuat dan 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara, 

dengan tujuan agar tidak ketergantungan pada negara lain.  

 

D. Investasi Asing 

1. Pengertian Investasi Asing 

Investasi Asing merupakan investasi yang 

dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam 

negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari 

usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat 

berupa investasi langsung (foreign direct investment) atau 

investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham 

perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari 

adanya investasi asing bagi kita ialah akan berupa 

diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan 

kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), 

meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta 

adanya alih teknologi. 

Harrod dan Domar memberikan perenan kunci 

kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, 

khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. 

Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua ia 

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan 
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cara meningkatkan stok modal. Yang pertama disebut 

sebagai dampak permintaan dan yang kedua dampak 

penawaran investasi. Oleh karena itu, selama investasi 

netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan 

senantiasa membesar. Namun demikian, untuk 

mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada 

pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan 

nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat 

dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal 

meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya 

akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas 

nganggur. 

Hal ini memaksa para pengusaha membatasi 

pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan 

berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan 

pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan 

menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium 

pertumbuhan mantap. jadi apabila pekerjaan hendak 

dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi 

senantiasa diperbesar. Ini lebih lanjut memerlukan 

pertumbuhan pendapatan nyata secara terus-menerus pada 

tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas 

secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Tingkat 

pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut 

sebagai tingkat pertumbuhan terjamin atau tingkat 

pertumbuhan kapasitas penuh.
52

 

Inti dari teori Harrod-Domar yaitu, setiap 

perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu 

dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menganti 

barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang 

rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan 

perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru 

sebagai stok penambah modal. 

2. Investasi Asing Menurut Perspektif Ekonomi Islam 
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Investasi adalah bagian penting dalam 

perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang 

mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur 

ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya 

(return) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda 

dengan membungakan uang, karena membungakan uang 

adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko 

karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif 

pasti dan tetap. Investasi dalam ekonomi Islam amat 

berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan 

ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak 

menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi.
53

 

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam 

pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum 

yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, 

dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan 

adalah kegiatan investasi. 

Dalam Islam, melakukan sebuah investasi 

diperbolehkan tetapi hal itu terbatas pada keadaan tertentu. 

Investasi Islami dapat didefinisikan sebagai investasi 

dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk yang 

melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan 

pada syariah atau hukum Islam sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Al-qur‟an dan Sunnah. Dalam Islam, hal 

tersebut diatur bahwa semua investasi dilaksanakan 

haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata lain, 

investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang 

didapatkan tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang. 

Kegiatan-kegiatan yang dilarang ini meliputi produksi 

alkohol, perjudian, pornografi, bunga (riba‟) dan lain-lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual-beli yaitu 

dalam QS. al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi : 
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Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 

 

Ayat ini secara implisit memberikan informasi 

akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu 

menyampaikan betapa beruntungnya orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya 

secara financial (keuangan) kemudian menginfakkan 

hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang 

mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia 

sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin 

untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi. 

 

E. Jumlah Uang Beredar 

1. Pengertian Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang 

yang berada di tangan masyarakat yang terdiri atas yang 

uang kartal dan uang giral.
54

 Dalam ilmu ekonomi (secara 

umum) yang dimaksud dengan uang adalah semua alat 

tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. 

Alat tukar tersebut diterima secara luas oleh masyarakat 

sebagai penukar barang dan jasa. Berarti yang dimaksud 
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uang merupakan semua benda yang dapat diterima secara 

umum sebagai alat pembayaran, meskipun tidak 

diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral). Dalam 

pengertian yang lebih legal, uang yang diterima secara luas 

karena dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat 

pembayaran yang sah sering disebut uang Fiat.
55

 Di 

Indonesia Jumlah Uang Beredar diatur dalam peraturan 

Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 tentang pengaturan 

dan pengawasan moneter yang berbunyi “Kebijakan 

Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai Rupiah yang dilakukan antara 

lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau 

suku bunga.”
 56

 

Jumlah uang beredar (JUB) terbagi menjadi 2 yaitu 

M1 (uang dalam arti sempit) yang terdiri dari uang kartal 

dan uang giral, dan M2 (uang dalam arti luas) yang terdiri 

dari M1 ditambah uang kuasi. Uang kartal (currencies) 

adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau 

bank sentral dalam bentuk uang kertas atau uang logam. 

Uang giral (deposit money) adalah uang yang dikeluarkan 

oleh suatu bank umum. Contoh uang giral adalah cek, 

bilyet giro. Uang kuasi meliputi tabungan, deposito 

berjangka, dan rekening valuta asing .
57

 

2. Teori Permintaan Uang  

a. Teori Kuantitas Uang   

Teori ini menganggap orang memegang 

uang untuk membeli barang dan jasa. Hal ini dapat 
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dimengerti sebab orang memegang uang untuk 

membeli barang dan jasa. Kian banyak uang yang 

dibutuhkan dalam transaksi, kian banyak pula uang 

yang hendak dipegang. Jadi jumlah uang dalam 

perekonomian sangat erat kaitannya dengan 

jumlah rupiah yang dipertukarkan dalam 

transaksi.
58

 

Teori ini memberikan inspirasi betapa 

pentingnya mengendalikan jumlah uang beredar. 

Pengendalian jumlah uang beredar bertujuan untuk 

menjamin pertumbuhan output, stabilitas harga dan 

full employment. 

b. Teori Cambridge   

Pada saat yang hampir bersamaan, Marshal 

dan Pigou dari Universitas Cambridge juga 

mengembangkan perumusan permintaan uang. 

Konsep Marshall menyatakan bahwa uang adalah 

stock concept. Oleh sebab itu, kelompok 

Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah 

satu cara untuk menyimpan kekayaan (store of 

wealth). Meskipun Marshall tidak menyebut secara 

eksplisit, inilah awal pemikiran bahwa uang terkait 

erat dengan tingkat bunga sebagai price of money, 

yang pada akhirnya menjadikan uang sebagai 

bahan komoditas. Dalam perkembangannya, teori 

Marshall kemudian dijabarkan oleh Keynes 

sehingga melahirkan madzhab Keynesian.
59

 

c. Teori Keynes 

Terdapat beberapa teori permintaan uang 

setelah Keynes diantaranya permintaan uang 

Bamoul dan teori kuantitas Friedman. Menurut 
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Baumol adanya lembaga keuangan yang 

memberikan bunga menyebabkan orang yang 

memegang uang tunai akan menderita kerugian 

yang disebut opportunity costs. Semakin tinggi 

tingkat bunga yang terjadi di Masyarakat, semakin 

besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang 

memegang uang tunai. Apabila ia menyimpan 

semua pendapatannya di lembaga keuangan maka 

orang tersebut akan memperoleh keuntungan dari 

bunga tetapi ia tidak dapat melakukan transaksi 

atau melakukan konsumsi. Oleh karena itu 

seseorang akan menentukan jumlah uang yang 

akan dipakai untuk tujuan transaksi yang dapat 

mengoptimalkan penghasilan. 

Friedman berpendapat bahwa memegang 

uang adalah salah satu cara untuk menyimpan 

kekayaan. Cara-cara yang lain adalah menyimpan 

dalam harta keuangan (financial assets) seperti 

obligasi, deposito tetap dan saham, menyimpan 

harta tetap (tanah dan rumah), dan “human wealth”. 

Pada ketika inflasi, nilai uang akan merosot 

mendorong masyarakat mengurangi pemegangan 

uang dan menggantikannya dengan pemegangan 

harta keuangan atau harta tetap.
60

 

3. Jumlah Uang Beredar Menurut Perspektif Islam 

Uang merupakan suatu alat tukar yang dipergunakan 

secara sah di suatu wilayah atau negara tertentu sebagai 

bentuk efisiensi dan fleksibelitas dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan pengupahan atas suatu jasa. 

Perkiraan nilai barang dan jasa di negara manapun 

dinyatakan dengan satuan-satuan tertentu. Satuan inilah 

yang menjadi standar yang dapat dipergunakan untuk 
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mengukur nilai guna barang atau jasa. Satuan ini menjadi 

alat tukar yang disebut uang. 

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan 

tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. 

Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam 

ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak-balik 

(interchangeability) yaitu uang sebagai uang dan uang 

sebagai capital. 

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana diungkapkan 

oleh Islahi, uang dalam Islam adalah alat tukar dan alat 

pengukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat pengukur 

dari nilai suatu barang, melalui uang, nilai suatu barang 

akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk 

diri sendiri atau dikonsumsi. Hal yang serupa juga 

dikemukakan oleh muridnya, Ibn Qayyim bahwa uang dan 

keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, 

tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang 

(sebagai alat tukar).
61

 

Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan 

mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya 

terkait dengan kebijakan moneter. Secara khusus kebijakan 

moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro 

pemerintah melalui bank sentral dengan cara 

mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi 

proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi 

jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa 

mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian 

mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat 

harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang 

dikehendaki. 

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada 

prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut: 
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a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah 

lah pemilik yang absolut. 

b. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, 

tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. 

c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia 

adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu 

saudara-saudaranya yang kurang beruntung 

memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki 

saudara-saudaranya yang lebih beruntung. 

d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. 

e. Kekayaan harus diputar. 

f. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu 

dalam perekonomian, dapat  menghapus konflik 

antar golongan. 

g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan 

sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota 

masyarakat yang miskin. 

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus 

bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba 

yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara 

tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank 

yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama 

manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. 

Manajemen moneter dalam islam didasarkan pasa prinsip 

bagi hasil.
62

 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Novegya Ratih Primandari yang berjudul “Pengaruh Nilai 

Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 

Periode Tahun 2000 – 2015” menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa nilai 

ekspor berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di indonesia. Hal ini sesuai dengan teori klasik 

yang dikemukakan oleh Teori Schumpeter menekankan 
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tentang pentingnya peranaan pengusaha didalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan 

mengembangkan produksi barang dan jasa sampai ke pasar 

internasional dalam bentuk ekspor maka secara tidak 

langsung dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi.
63

 

2. Penelitian yang dilakukan Adrian Sutawijaya, mengenai 

pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, 

menurutnya eksopr tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi variabel ekspor migas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi yang berlawanan ini merupakan cerminan 

dari perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan ini, 

di mana kebutuhan migas, terutama minyak untuk bahan 

bakar kendaraan dan keperluan industri tidak dapat 

disediakan sepenuhnya oleh produksi dalam negeri. Sekitar 

30% dari kebutuhan minyak dalam negeri dipenuhi melalui 

impor.
64

 

3. Syafaat Fachriza Agma yang berjudul “Peranan foreign 

direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia” 

dengan menggunakan metode OLS menyimpulkan bahwa 

foreign direct investment berpengaruh positif siginfikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Namun pada 

saat sebelum terjadinya krisis 1998 foreign direct investment 

berpengaruh negatif akan tetapi tidak siginfikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.
65

 

4. Asnawi, Hafizatul Fitria yang berjudul Pengaruh Jumlah 

Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, menyimpulkan 

variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Indonesia. 

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yaitu jumlah uang beredar 

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 

ini memberikan bukti semakin meningkat jumlah uang 

beredar maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

hal ini terkait karena dengan peningkatan jumlah uang 

beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian 

dananya untuk konsumsi sehingga membuat produsen 

memproduksi barang lebih banyak kemudian permintaan 

akan faktor produksi meningkat. Hal ini akan berpengaruh 

pada pendapatan perkapita kemudian akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.
66

 

5. Penelitian yang dilakukan Frisyelia Renshy Tiwa et al, 

Jumlah uang beredar mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan. Pengaruh tersebut signifikan secara statistik 

pada tingkat kepercayaan 90% tetapi tidak sesuai dengan 

teori. Kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan 

kenaikan investasi dan akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. Akan tetapi, kenaikan jumlah uang beredar juga 

bisa menurunkan investasi karena dengan naiknya jumlah 

uang beredar maka akan menyebabkan kenaikan inflasi 

sehingga para investor akan kurang berminat untuk 

menanamkan modalnya. Dengan menurunnya investasi 

maka akan berdampak pada penurunan pertumbuhan 

ekonomi.
67

 

6. Penelitian yang dilakukan Muflihul Khair dan Bahrul Ulum 

Rusydi dalam jurnalnya  yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Utang Luar Negeri (Foreign Debt) Dan  Penanaman Modal 
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Asing (Pma) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia” Berdasarkan hasil analisis regresi diindikasikan 

bahwa variabel utang luar negeri berhubungan positif dan 

signifikan terhadap nilai Produk Domestik  Bruto Indonesia. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa utang luar negeri  

berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisis regresi diindikasikan bahwa 

variabel penanaman modal asing berhubungan negatif dan 

tidak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa penanaman 

modal asing berpengaruh terhadap PDB tetapi hasil 

penelitian dan analisis menyatakan penanaman modal asing 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia.
68

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia 

ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul 

secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-

porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data Indonesia 

menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi 

positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. 

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia ini praktis membuat Indonesia 

harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah 

ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap 

darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk 

mengatasi wabah Covid-19.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

penting yang sangat berpengaruh terhadap variabel-variabel 

makro ekonomi terlebih dimasa pandemi Covid-19. Pelaksanaan 

kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan diperlukan 

faktor-faktor yang penting dalam memenuhi kebutuhan 
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pembangunan ekonomi. Komponen utama dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi antara lain nilai ekspor, investasi dan 

jumlah uang beredar. 

Ekspor memegang peran penting dalam kegiatan 

perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa 

yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan 

barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan 

membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan  nilai 

Produk Domestik Bruto.
69

 

Sementara Investasi yang dilakukan oleh pemilik modal 

asing didalam negara untuk memperoleh keuntungan dari usaha 

yang dilakukan. Investasi merupakan salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan nasional disamping ekspor, tabungan 

domestik dan bantuan luar negeri. 

Selanjutnya perkembangan jumlah uang beredar juga 

mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. 

Biasanya bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah 

uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila 

perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin 

sedikit, digantikan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian 

makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin 

kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar.
70
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Keterkaitan antara variabel penelitian digambarkan: 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: (     )  = Secara Parsial 

     (     )  =  Secara Simultan 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalahbpenelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat 

dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yangbdiperoleh melaui pengumpulan 

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik
71
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1. Pengaruh Ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dalam era 

Covid-19 

 Ekspor memegang peran penting dalam kegiatan 

perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa 

yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan 

barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang 

akan membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian 

merupakan nilai Produk Domestik Bruto. Laju pertumbuhan 

PDB Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat dari peran 

ekspor sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang 

secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut 

adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah 

(G), dan ekspor bersih (NX). Keempat faktor tersebut kembali 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, 

tingkat harga, suku bunga, tingkat 

inflasi, money supply, nilai tukar dan suku bunga negara asing. 

H0 : Ekspor tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam era Covid-19. 

H1 : Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam era Covid-19. 

2. Pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam era 

Covid-19 

 Investasi dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang 

dalam memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi, untuk 

menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang 

lebih tinggi dengan perubahan dan perombakan yang 

substansial dalam struktur produksi dan dalam mobilisasi 

sumber dana transformal struktural. Investasi dapat mengisi 

kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, 

penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang 

terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan 

yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target 

pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Maka, Investasi 
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yang masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin 

besar Investasi yang masuk, semakin tinggi pertumbuhan 

ekonominya.
72

 

H0 : Investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam era Covid-

19.  

H2 : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam era Covid-19. 

3. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terdahap Pertumbuhan 

ekonomi dalam era Covid-19 

 Jumlah uang beredar (money supply) adalah total stok 

uang dalam perekonomian pada periode tertentu yang 

biasanya dalam kurva waktu satu tahun anggaran. Jumlah 

uang beredar bukan hanya uang yang beredar dan berada di 

tangan masyarakat, melainkan seluruh uang yang dikeluarkan 

secara resmi oleh Bank Sentral maupun Bank Umum. Jumlah 

uang beredar merupakan salah satu instrumen digunakan oleh 

Bank Indonesia untuk memacu kegiatan perekonomian. 

Jumlah uang beredar juga dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Uang yang memiliki fungsi untuk 

transaksi, akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu 

negara.
73

 

H0 : Jumlah uang beredar tidak berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 

era Covid-19.  

H3 : Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam era Covid-

19. 
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