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ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai 

untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam 

sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pengaruh 

ekspor, impor, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara 

Parsial? Apakah pengaruh ekspor, impor, investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia secara simultan? Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi 

dalam perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

bagaimanakah pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimanakah 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian Kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Data Publikasi BPS Indonesia dan Direkorat Jendral Perimbangan 

dan Keuangan. Populasi penelitian ini adalah data Ekspor, Impor, Investasi dan 

PDB Indonesia dengan sampel 10 tahun, 2010-2019. Analisis data yang 

digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang diolah dengan Eviews-9. 

Variabel penelitian terdiri dari variable Dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) dan variable Independen yaitu Ekspor (X1), Impor (X2) dan investasi 

(X3).Berdasarkan analisis regresi linear berganda, di uji dengan menggunakan 

uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable 

terikat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: secara parsial Ekspor tidak 

berpengaruh  signifikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai probabillity 

sebesar 0.3456 > 0.05, Impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dengan nilai probabillity 0.4854 > 0.05, Investasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai 

probabillity 0.0000 < 0.05. Secara simulan pengujian menggunakan Uji F 

diperoleh Ekspor, Impor dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai probabillity 0.000011 < 0.05. 

Kesimpulan Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu secara 

konsep islam tidak hanya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi 

juga dianjurkan untuk keadilan distribusi dan menjamin tegaknya keadilan sosial. 

Disisi lain, Islam memandang pentingnya pemerataan. Sebab apalah arti 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kondisi rill dari 

lingkungan sekitar yang belum makmur. Dalam islam perhitungan pertumbuhan 

ekonomi memasukan unsur zakat di dalamnya, hal inilah yang membedakannya 

dengan konsep konvensional. Pertumbuhan ekonomi dalam islam juga harus 

memasukan aspek aksiologis (nilai dan moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diorientasikan pada kesejahteraan materi saja melainkan kesejahteraan 

dunia dan akhirat. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Impor, Investasi, Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

 

تَغُواْ ِمن  ِض َوٱبأ َرأ لَٰوةُ فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱۡلأ َ َكثِيرفَِإذَا قُِضيَِت ٱلصَّ ُكُرواْ ٱَّللَّ ِ َوٱذأ ِل ٱَّللَّ  لَّعَلَّكُمأ  افَضأ

ِلُحونَ  ١٠ تُفأ  

 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.”  (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami makna skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti dan makna dari dari beberapa istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. 

Artinya, dengan adanya penegasan pada setiap kata maka semuanya akan 

menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. Adapun judul dari skripsi ini 

yaitu : “ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, DAN INVESTASI 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010-

2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”. Untuk itu perlu 

diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Analisis adalah 

penyelidiksn terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.”1 

2. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”2 

3. Ekspor adalah kegiatan transaksi penjualan atas barang dan jasa dari dalam 

negeri atau daerah pabean keluar negeri atau daerah pabean.3 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2020), h. 43. 
2 Hasan Alwi, Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 

849.  



2 

 

 

4. Impor adalah  kegiatan transaksi pembelian atas barang dan jasa dari luar 

negeri atau daerah pabean kedalam negeri atau daerah pabean.4 

5. Investasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 

tentang penanaman Modal disebutkan, bahwa Investasi atau penanaman 

modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri ataupun modal asing untuk melakukan usaha di 

wilayah Negara Republik Indonesia.5 

6. Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses peningkatan output dari waktu 

ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu 

Negara.6 

7. Perspektif Ekonomi Islam yaitu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang 

dapat membantu mewujudkan human well-being melalui pendistribusian 

dan pengalokasian sumber daya alam yang langka terus mengurangi 

terjadinya ketidak seimbangan ekonomi dan menciptakan kondisi makro 

ekonomi yang semakin baik .7 Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang 

berdasarkan pada al-Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah 

wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-Quran, 

Hadist, Ijma’ dan Qiyas.8 

                                                                                                                                                               
3 Edi Supardi, Ekspor Impor Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Logistik 

Dan Bisnis (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 5. 
4 Ibid. 
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat (1).  
6 Ahmad Ma’ruf dan Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan dan 

Prospeknya”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, VOL. 9 No. 2  (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2008), h. 44. 
7 Muhamad, Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonomi, 2004), h. 5. 
8 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakatra: Erlangga, 2012), h.16. 
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Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini ialah suatu penelitian 

yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Ekspor, Impor, 

dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2018 

dalam Perspektif Ekonomi Islam.    

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan 

judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Sebagaimana diketahui ekspor, impor serta investasi memiliki peranan 

yang penting dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak 

hanya ditinjau dari sumbagsinya kepada pendapatan nasional melainkan juga 

dari  segi lalulintas devisa. Indonesia yang merupakan Negara kepulauan 

dengan aset kekayaan alama yang melimpah, yang merupakan Negara dengan 

tujuan investasi yang sangat potensial. 

Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia mengalami 

defisit USD -2,20 miliar pada tahun 2014. Di tahun 2015 surplus USD 7,67 

miliar, sedangkan di tahun 2016 surplus USD 9,48 miliar. Kemudian, di tahun 

2017 surplus USD 11,84 miliar dan pada tahun 2018 defisit sebesar USD -

8,70 miliar.9 

Fluktuasi pada neraca perdaganagan tentu menjadi masalah bagi laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena tinggi rendahnya ekspor dan impor 

                                                           
9 Yuli Nurhabisah, “Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia Tahun ke Tahun” (On-line), 

tersedia di: http://indonesiabaik.id/motion_grafis/kinerja-neraca-perdagangan-indonesia-tahun-ke-
tahun  (diakses 10 September pukul 23.25). 

http://indonesiabaik.id/motion_grafis/kinerja-neraca-perdagangan-indonesia-tahun-ke-tahun
http://indonesiabaik.id/motion_grafis/kinerja-neraca-perdagangan-indonesia-tahun-ke-tahun
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang merupakan tolak ukur 

keberhasilan dan perkembagan pembagunan dalam suatu perekonomian suatu 

wilayah dari satu priode kepriode selanjutnya yang dihitung dari indikator laju 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Harga Konstan. 

Peningkatan dan penurunan ekspor serta impor secara teori akan berpengaruh 

terhadapa peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, apakah 

benar ekspor serta Impor berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan sebaliknya.  

Realisasi Investasi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 2018 tumbuh 

4,1% menjadi Rp.721,3 triliun dibanding tahun sebelumnya. Namun jumlah 

tersebut hanya mencapai 94,3% dari yang ditargetkan  sebesar Rp.765 triliun. 

Kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing (PMA) yang sebesar 

Rp.423,1 triliun. Angka ini meningkat 10%  dibandingkan dengan 2018 yang 

sebesar Rp.392,7 triliun. Sementara realisasi penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) sebesar Rp.386,5 triliun, naik 17,6% dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp.328,6.10 

Realisasi yang seringkali tidak sesuai harapan menjadi sebuah 

tantangan di era  ini. Kebutuhan konsumsi yang tinggi dan investasi dalam 

negeri yang tumbuh tinggi pula ditambah lagi peranan teknologi-teknologi 

modern yang nantinya amat dibutuhkan pada era ini hingga kedepannya 

merupakan sebuah keuntungan yang dapat menjadi hambatan bagi 

                                                           
10 Kementrian Keungan Republik Indonesia, “Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2018 

Capai Rp. 721,3 Trilliun” (On-line), tersedia di: 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-investasi-tahun-2018-capai-rp-721-3-
trilliun/ (diakses 10 September 23.34). 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-investasi-tahun-2018-capai-rp-721-3-trilliun/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-investasi-tahun-2018-capai-rp-721-3-trilliun/


5 

 

 

Indonesia.  Sehingga dapat mendorong banyak  impor teknologi serta 

peralatan modern agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional pada 

era ini. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan yang dapat memacu 

pertumbuhan ekspor Indonesia yang lebih tinggi. Kebijakan  impor juga di 

perlukan sepenuhnya mendorong kelancaran arus perdagangan luar negeri, 

meningkatkan lalu lintas modal luar negeri dan untuk mengamankan posisi 

neraca pembayaran guna kepentingan pembangunan dalam rangka 

meningkatkan dan mempertahankan  laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Berdasarkan alsan tersebut perlu dilakukan analisis terhadap ketiga 

variabel, agar dapat melihat bagaimana hubungan antara ekspor,  impor, dan 

investasi yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk 

domestik brutok atas dasar harga konstan) dalam priode 2010-2019. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan sepesifikasi 

keilmuan yaitu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 

Ekonomi Syariah.  

b. Serta ketersedian data dan Informasi yang akan diteliti, baik data 

priemer maupun data sekunder memiliki kemudahan akses karena telah 

tersedia di Badan Pusat Statistika Indonesia yang dapat di akses secara 

online dan diperkuat dengan refrensi, media cetak dan media elektronik 

lainnya. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Negara-negara di dunia saat ini dikatakan bahwa tidak ada yang 

mampu memisahkan dirinya dari negara lain terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan. Suatu Negara dapat memenuhi salah satu kebetuhannya sendiri, 

namun dilain pihak ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam 

negaranya sendiri karena alsan tertentu  seperti kekurangan modal, skill yang 

belum memadai, keterbatasan dalam sumber daya alam dan lainnya. 

Kebutuhan-kebutuhan ini bisa diperoleh dari Negara lain melalui kegiatan 

perdagangan. jadi telah terbentuknya suatu ketergantungan antara satu negara 

dengan negara yang lain yang ada di dunia.11  

Kinerja ekonomi suatu negara dapat di ketahui melaui tingkat 

pertumbuhan ekonominya. Indonesia yang notabennya merupakan salah satu 

negara  berkembang didunia memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 

pada tingkat 3%-4% (World Bank) dan untuk negara maju di  atas 7,55%.12 

 Negara pendapatan rendah memiliki PN per kapita US$975 atau 

kurang. Negara pendapatan menengah bawah memiliki PN per kapita antara 

US$976 dan US$3.855. Negara pendapatan menengah atas memiliki PN per 

kapita antara US$3.856 dan US$11.905. Negara pendapatan tinggi memiliki 

PN per kapita lebih dari US$11.906. Dan Indonesia berada pada kelompok 

                                                           
11 Nofinawati, Nurul Izzah Lubis, Junaira Nasution, “Pengaruh Ekspor Dan Impor 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008-2015”. 

Jurnal EKonomi dan Keuangan, Vol. 5 No.1 (Juni 2017), h.127.  
12 Radha Ikhwan, Ariusni, “Analisis Kausalitas Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor 

dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol.1 No.2 
(mei 2019), h.384. 
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negara dengan pendapatan Negara menengah atas memiliki PN per kapita 

antara US$3.856 dan US$11.905. 

Menurut Mankiw pertumbuhan ekonomi adalah indikator dimana 

untuk mengetahui seberapa besar perkembangan pembangunan ekonomi suatu 

negara berhasil dan sebagi acuan dalam pengambilan kebijakan  selanjutnya. 

Sebuah negara dikatakan mengalami kenaikan pendapatan nasional dan 

peningkatan output dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi bagi 

negara tersebut. Kenaikan pendapatan nasional dapat diketahui berdasarkan 

tingkat Produk Domestok Bruto (PDB) yang telah dihasilkan setiap tahunnya. 

Indonesia yang merupakan negara berkembang masalah yang tidak jauh 

berbeda dengan negara berkembang lainnya, dalam hal pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi 

pembangunanya.13  

Komponen ekspor bersih maupun investasi yang diharapkan tumbuh 

tinggi dan mengubah struktur PDB justru mengalami perlambatan yang cukup 

signifikan sehingga belum berhasil mentransformasi struktur PDB Indonesia 

yang hingga saat ini masih sangat didominasi oleh sektor konsumsi. Namun 

tren konsumsi rumah tangga Indonesia sendiri mengalami penurunan yang 

menyebabkan pemerintah melakukan peningkatan impor yang cukup ditinggi 

untuk memenuhi kekurangan keburuhan dalam negeri. Padahal, konsumsi 

rumah tangga memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, yaitu sebesar 56,5%. 

                                                           
13 Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustina, Imam Mukhlis, “ Pengaruh Penanaman Modal 

Asing , Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Provinsi Di Indonesia”. Jurnal Ekonomu & Studi Pembangunan, Vol.8 NO. 1 (Maret 2016), h. 9.  
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Terjadinya boom komoditas ekspor tahun 2000an yang berakhir di 

tahun 2015, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

yang semakin menurun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Penurunan pada tahun 2010-2015 tidak hanya  disebabkan karena berakhirnya 

era boom komoditas, perlambatan ini juga disebabkan karena rasio 

perdagangan terhadap PDB Indonesia sebenarnya sangat rendah, sekitar 40 

persen (jauh dibawah rata-rata rasio dunia  yang berkisar 55-60 persen). Rasio 

rendah ini menujukan bahwa ada peluang  yang terlewatkan. Pada tahun 2016-

2019 merupakan tahun dimana menjadi priode akselerasi pertumbuhan 

ekonomi yang sederhana bagi Indonesia.    

Peringkat daya saing Indonesia secara global mengalami kemunduran 

World Economic Forum (WEF) dalam laporan tahunan terbarunya Indeks 

Daya Saing Global atau  Global Competitiveness Index (GCI) Report 2019 

menurunkan posisi Indonesia sebanyak lima peringkat dari posisi ke-45 

menjadi ke-50. 

Terdapat 12 indikator atau pilar yang menjadi penilaian WEF. 

Masing-masing diberi skor dalam skala 0-100, semakin besar skornya maka 

semakin ideal pula daya saing pada indikator tersebut. ari 12 pilar, Indonesia 

mengalami penurunan skor pada lima pilar. Pertama, pilar aposi TIK (ICT 

Adoption) yang hanya mendapat skor 55,4. Kedua, pilar kesehatan (health) 

juga mengalami penurunan dengan skor 70,8. Ekspektasi hidup sehat pada 

manusia di Indonesia terhitung hanya 62,7 tahun. Ketiga, pilar kemampuan 

SDM (skills) juga menurun dengan skor 64. Penurunan terlihat pada indikator 
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kemampuan (skillset) para lulusan, kemampuan digital pada populasi 

produktif, dan kemudahan mendapatkan tenaga kerja terampil. Keempat, 

penurunan juga terjadi pada pilar pasar tenaga kerja dengan skor 57,7. 

Indikator perbandingan bayaran dan produktivitas, tarif pajak tenaga kerja, 

fleksibilitas penentuan upah, dan kebijakan pasar tenaga kerja yang berlaku 

saat ini menjadi beberapa penyebabnya. Kelima, daya saing Indonesia juga 

menurun pada pilar produk di pasar (Product Market). Indikator yang 

menyebabkan penurunan adalah efek distorsi kebijakan pajak dan subsidi pada 

saing, dominasi pasar, dan non-tariff barriers, serta kompleksitas tarif pada 

produk-produk Indonesia. Indonesia meraih skor cukup tinggi pada pilar 

stabilitas makroekonomi (macroeconomic stability) dengan nilai 90 dan 

ukuran pangsa pasar (market size) dengan nilai 82,4. 

Ekspor serta Investasi memiliki peran penting dalam kegiatan 

perekonomian disuatu negara.14 Ekspor dapat menghasikan devisa guna 

pembayaran impor bahan modal dan barang baku yang dibutuhkan dalam 

proses produksi yang akan memberikan nilai positif. Nilai positif yang 

dihasilkan semua unit produksi dalam perekonomian merupakan nialai Produk 

Domestik Bruto (PDB).15  

Investasi atau Penanaman Modal ialah pembelian perlengkapan 

produksivdan barang modal untuk meningkatkan kemampuan dalam 

                                                           
14 Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, “ Pengaruh Ekspor Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006”. Jurnal Origanisasi dan Manajemen, Vol. 6 No. 1 (Maret 

2010), h.15. 
15 Mustika,dkk, “Pengaruh Ekspor dan Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia”. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 2 No.2 
(Maret 15), h.108.   
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memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Ekspor 

dan investasi juga sering disebut sebagai (engine of growth). Maka dari itu, 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan tinggi umumnya 

didukung dengan peningkatan ekspor dan investasi.16 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia (USD Miliar) 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
 

Berdasarkan Tabel 1, Dalam 5 tahun terakhir, neraca perdagangan 

Indonesia mengalami defisit USD -2,20 miliar pada tahun 2014. Di tahun 

2015 surplus USD 7,67 miliar, sedangkan di tahun 2016 surplus USD 9,48 

miliar. Kemudian, di tahun 2017 surplus USD 11,84 miliar dan pada tahun 

2018 defisit sebesar USD -8,70 miliar. Fluktuasi pada neraca perdaganagan 

tentu menjadi masalah bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

                                                           
16 Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, Pengaruh Ekspor Dan Investasi…., h. 15. 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ekspor 157,78 203,49 190,02 182,55 175,98 150,36 145,13 168,82 180,01 

Migas 28,04 41,47 36,97 32,63 30,01 18,57 13,10 15,74 17,17 

Nonmigas 129,73 162,01 153,04 149,91 175,98 131,79 132,02 153,08 162,84 

Impor 135,66 177,43 191,68 186,62 178,17 142,69 135,65 188,71 156,98 

Migas 27,41 40,70 42,56 45,26 43.45 18,73 24,61 29,86 24,31 

Nonmigas 108,25 136,73 149,12 141,36 134,71 116,91 118,08 158,84 132,66 

Neraca 22,11 26,06 -1,66 -4,07 -2,20 7,67 9.48 11,84 -8,70 

Migas 0,62 0.77 -5,58 -12,63 -13,44 -0,16 -11,51 -14,12 -7,14 

Nonmigas 21,48 25,28 3,91 8,55 41,27 14,88 13,94 -5,76 30,18 
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Defisit neraca perdagangan di tahun 2013 mencapai empat kali lipat 

dari total defisit pada 2012 yaitu sebesar USD 4,07 miliar Apabila dilihat pada 

neraca perdagangan bulanan di tahun 2013, neraca perdagangan Indonesia 

hampir selalu mengalami defisit, kecuali pada bulan Maret, Agustus, Oktober 

hingga Desember. Lebih lanjut, defisit terbesar pada 2013 terjadi pada bulan 

Juli yang mencapai –U$S2,3 miliar. Sementara surplus hanya terjadi pada 

Maret dan Agustus serta Oktober hingga Desember dengan nilai yang relatif 

kecil yakni hanya mencapai kurang dari sebesar USD 2 miliar. 

Dorongan impor migas yang relatif besar membuat surplus yang 

terjadi pada sektor non migas menjadi tidak berarti. Namun capaian buruk 

pada kinerja sektor migas tampaknya akan terjadi pula pada sektor non migas. 

Hal ini terlihat dari semakin kecilnya surplus neraca perdagangan pada sektor 

non migas. Pada tahun 2012, neraca perdagangan non migas langsung menipis 

menjadi hanya surplus USD 3,9 miliar. Meskipun terdapat sedikit perbaikan 

pada 2013, dimana neraca perdagangan non migas mencapai USD 8,5 miliar, 

namun hal ini tidak mampu membuat neraca perdagangan total juga ikut 

surplus, karena besarnya defisit pada neraca perdagangan migas. 

Harapan yang lebih baik kembali muncul pada paruh pertama tahun 

2014. Meskipun neraca perdagangan masih mengalami defisit, namun relatif 

lebih rendah dari 2013. Hingga Juli 2014, defisit yang terjadi sebesar USD 1 

miliar. Defisit tersebut lagi-lagi disebabkan oleh tingginya impor migas yang 

menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia defisit sebesar USD 7,71 

miliar. Kebijakan pengendalian konsumsi pada sektor migas (khususnya 
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Bahan Bakar Minyak/BBM) di Indonesia sangat diperlukan untuk membantu 

menyelamatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia agar segera keluar dari 

jeratan defisit. 

Harapan akan terjadinya perbaikan pada neraca perdagangan mulai 

terlihat hingga pertengahan 2014. Sampai dengan Juli 2014, meskipun neraca 

perdagangan non migas Indonesia dengan 13 negara mitra dagang utama 

mengalami defisit, namun untuk neraca perdagangan Indonesia dengan negara 

lainnya tercatat menuai hasil positif. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, 

terlihat bahwa neraca perdagangan dengan negara lainnya mencapai surplus 

USD 11,46 miliar. Hal ini mengakibatkan neraca perdagangan non migas 

Indonesia secara total masih mengalami surplus sebesar USD 6,64 miliar. 

Tabel 1.2  

Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Mitra Dagang Utama 

(USD Miliar) 

Mitra Dagang 2012    

Ekspor Impor Ket Ekspor Impor Ket 

Singapura 10,55 10,64 Defisit 6 ,07 6,03 Surplus 

Malaysia 8,47 11,29 Defisit 3,6 3,4 Surplus 

Thailand 5,49 6,32 Defisit 2,9 5,6 Defisit 

Jerman 3,07 4,18 Defisit 1,6 2,3 Defisit 

Perancis 1,13 1,89 Defisit 0,6 0,78 Defisit 

Inggris 1,69 1,36 Surplus 0,9 0,53 Surplus 

China 20,86 28,96 Defisit 10,1 17,3 Defisit 

Jepang 17,23 22,72 Defisit 8,2 9,9 Defisit 

Amerika 

Serikat 

14,59 11,46 Surplus 9,2 4,9 Surplus 

India 12,44 4,02 Surplus 6,7 2,2 Surplus 

Australia 3,36 5,08 Defisit 2,3 3,05 Defisit 

KorSel 6,68 8,3 Defisit 3,2 4,5 Defisit 
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Sumber : Badan Pusat Statistik 

Defisit neraca perdangangan yang berkelanjutan dengan beberapa 

negara mitra dagang utama Indonesia harus segera diakhiri. Ke depan 

Indonesia harus mampu mencapai surplus dengan negara mitra terutama yang 

relatif tidak memiliki keunggulan komparatif dibanding Indonesia. Indonesia 

sebagai negara yang kaya sumber daya alam, memiliki keunggulan mutlak 

pada berbagai komoditas strategis, diantaranya kelapa sawit, karet, rotan, 

kakao dan rumput laut. Namun pada kenyatannya justru mengalami defisit 

neraca perdagangan dengan negara mitra dagang yang relatif tidak memiliki 

keunggulan komparatif. Ironisnya lagi, salah satu yang berkontribusi terhadap 

defisit neraca perdagangan adalah besarnya impor komoditas pangan. 

Komoditas yang harusnya berpeluang dijadikan produk bernilai tambah tinggi 

sehingga dapat mendorong ekspor justru tidak optimal dalam menghasilkan 

devisa. Selain belum kuatnya daya saing produk agroindustri dan manufaktur 

Indonesia, kondisi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global juga tidak 

menguntungkan bagi kondisi perekonomian Indonesia melalui sektor 

perdagangan internasional. 

 

 

Taiwan 4,09 4,2 Defisit 2,3 2,1 Surplus 

Total 13 

Negara 

Tujuan 

109,7 120,5 Defisit 58,1 62,9 Defisit 

Negara Lainnya 43,36 28,67  26,6 15,14  

Total Ekspor 

& Impor 

Nonmigas 

153,1 149,1 Surplus 84,7 78,06 Surplus 
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Tabel 1.3 

Nilai Perdagan Barang ASEAN, Indonesia tahun  2017-2018 

(Milyar US$) 

Nama 

Negara 

Nilai Ekspor Nilai Impor 

2015 2017 2018 2015 2017 2018 

Singapura 346.6 383.3 412 296.7 317.7 370.7 

Thailand 211 236.7 241 201.9 222.8 192 

Malaysia 199.9 217.8 248.7 176 195.1 218 

Vietnam 162.1 213.9 243.7 162.8 210.6 236.9 

Indonesia 150.4 168.8 180 142.7 157 205.5 

Filipina 58.7 68.3 69.3 74.6 107.9 119 

Myanmar 11.4 13.9 16.7 16.8 19.2 19.4 

Brunei 6.4 4.8 6.6 3.2 3.1 4.2 

Laos 2.3 3.6 5.4 3.9 4.8 5.8 

Kamboja 12 2.6 12.7 14.4 3.3 17.5 

Sumber: ASEANSTATS 
 

Pada tabel menggambarkan nilai perdagangan barang negara-negara di 

ASEAN pada tahun 2015. Nilai perdagangan barang tertinggi adalah 

Singapura dengan nilai surplus 49.9 Miliar US$. Kemudian Malaysia dengan 

nilai surplus 23.9 Miliar US$. Thailand surplus 9.1 Miliar US$. Dan Indonesia 

sendiri mengalami surplus 7.7 Miliar US$. Sedangkan Filipina mengalami 

deficit hingga 16 Miliar US$. Kemudian Myanmar deficit 5.4 Miliar US$. 

Pada tahun 2017 nilai perdagangan barang antara Indonesia dengan 

seluruh mitra dagangnya mencapai 325.8 Miliar US$. Jumlah terdiri dari 

ekspor 168.81 Miliar US$ dan impor 107.88 Miliar US$ sehingga neraca 

perdagangannya surplus 11.8 Miliar US$. Di tingkat  ASEAN, kinerja ekspor 

Indonesia berada di urutan kelima di bawah Vietnam yang mencapai ekspor 

sebesar 213.9 Miliar US$. Sedangkan negara yang mencapai ekspor tertinggi 

adalah Singapura, yaitu mencapai 383.25 Miliar US$. Diurutan kedua ada 
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Thailand dengan nilai ekspor 236.69 Miliar US$ dan di urutan ketiga Malaysia 

dengan nilai ekspor 217.84 Miliar US$. 

Total nilai perdagangan barang di ASEAN pada 2018 secara berurutan 

dari yang paling rendah adalah Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, 

Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Indonesia 

yang menempati urutan kelima di kawasan tersebut melaporkan nilai ekspor 

180 Miliar US$ dan nilai impor 205.5 US$ Miliar. Sangat jauh dari Singapura 

yang menempati urutan pertama memiliki nilai ekspor 412 Miliar US$ dan 

nilai impor 371 Miliar US$.  

Dan berdasarkan data laju ekspor migas dan non migas yang di 

peroleh Indonesia. Menunjukkan bahwa tahun 2013 Indonesia  mengalami 

penurunan  sebesar -2,82%. Pada tahun 2014 nilai ekspor kembali mengalami 

penurunan -3,22%. Namun pada tahun 2017 nilai  nilai ekspor mulai kembali 

mengalami kenaikan hingga tahun 2018.17 

Nilai Impor Indonesia pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 

US$ 35.484 juta atau 19,91% YoY, tahun 2016 turun US$ 7.042 juta atau 

4,93% YoY. Nilai impor pada tahun 2017 naik sebesar US$ 21.272 juta atau 

15,68% YoY, pada tahun 2018 naik sebesar US$ 31,786 juta atau YoY. Rata-

rata penurunan nialai impor pada tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 

sebesar 11,93%. Dan rata-rata kenaikan nialai impor pada tahun 2017 sampai 

dengan 2018 adalah sebesar US$ 26.529 juta atau sebesar 19,56%. 

                                                           
17Radha Ikhwan, Ariusni, Analisis Investasi Asing…., h.385. 
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Turunnya kemampuan ekspor yang disertai dengan pertumbuhan 

impor yang pesat akan menempatkan neraca perdagangan Indonesia pada 

posisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut merupakan kombinasi keadaan 

yang tidak menguntungkan bagi fondasi perekonomian nasional. Menurunnya 

kinerja ekspor Indonesia akan berdampak pada produksi dan output industri 

dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Satu pesan yang dapat dilihat berdasarkan realita adalah urgensi 

untuk mengakselerasi industri manufaktur Indonesia mengingat sektor ini 

berkontribusi dominan terhadap total pembentukan nilai ekspor Indonesia 

dalam aspek nilai nominal. 

Penanaman modal atau investasi juga merupakan salah satu sumber 

dari pertumbuhan ekonomi. Investasi atau penanaman modal yang berasal dari 

luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA) dan Investasi atau 

penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut sebagai Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN). Tidak hanya dari pihak swasta yang berperan 

dalam melakukan penanaman modal  tetapi juga pemerintah ikut berperan. 

Misalnya, pemerintah melakukan penambahan aset dan perbaikan 

infrastruktur. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur disebut 

sebagai belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran dalam kegiatan 

investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran 
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pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan sarana dan prasarana  yang 

di butuhkan bagi pertumbuhan ekonomi.18 

Tabel 1.4 

Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2010-2018 

Tahun INVESTASI PERTUMBUHAN %  

TOTAL 

HASIL 

PMA PMDN PMA PMDN TARGET CAPAIAN % 

2010 148,0 60,5 - - 208,5 160,1 130% 

2011 175,3 76,0 18,40% 25,61% 251,3 240 195% 

2012 221,0 92,2 26,06% 21,31% 313,2 283,3 110,50% 

2013 270,4 128,2 22,35% 39,04% 398,6 390,3 102,10% 

2014 307,0 156,1 13,55% 21,76% 463,1 456,6 101,40% 

2015 365,9 179,5 19,18% 14,99% 545,4 519,5 104,99% 

2016 396,6 216,2 8,39% 20,32% 612,8 594,8 103,03% 

2017 430,5 262,3 8,50% 21,32% 692,8 678,8 102,06% 

2018 392,7 328,6 -8,78% 25,27% 721,3 765 94,29% 

   Sumber: Badan Kordinasi Penanaman Modal 

investasi naik secara signifikan dari tahun ketahun dimana nilai PMA 

lebih tinggi dibandingkan PMDN, dan total investasi yang semakin tinggi 

setiap tahunnya mencerminkan kinerja ekonomi berjalan baik, Jika dikaitkan 

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan proksi dari pertumbuhan ekonomi 

diperoleh. 

Menurut data BPKM, realisasi investasi periode 2018 mencapai 

Rp721,3 triliun, naik 4,1% dibandingkan dengan 2017. Sesuai dengan RPJM 

BKPM, investasi 2018 ditargetkan bisa diperoleh Rp765 triliun. Artinya 

realisasi target itu mencapai 94,3%. Di sisi lain, investasi dari dalam negeri 

(PMDN) selama 2018 juga cukup menjanjikan karena tumbuh 25,3% 

dibandingkan dengan periode sebelumnya, atau mencapai Rp328,6 triliun. 

                                                           
18 Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, Pengaruh Penanaman Modal 

Asing…., h. 9-10. 
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Khusus realisasi  investasi asing (PMA) selama tahun lalu mencapai Rp392,7 

triliun, turun 8,8% dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar Rp430,5 

triliun. Penurunan ini, merupakan bagian dari akses investasi global yang juga 

mengalami penurunan. 

Tabel 1.5 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN 

2015-2018 

Negara 

Asal 

2015 2016 2017 2018 

Singapura 2.98% 3.24% 4.33% 3.43% 

Thailand 3.13% 3.42% 4.06% 4.15% 

Malaysia 5.09% 4.45% 5.74% 4.74% 

Vietnam 6.67% 6.21% 6.81% 7.07% 

Indonesia 4.79% 5.02% 5.07% 5.06% 

Filipina 6.34% 7.14% 6.93% 6.34% 

Myanmar 6.99% 5.75% 6.40% 6.75% 

Brunei -0.39% -2.47% 1.32% 0.05% 

Laos 7.27% 7.02% 6.89% 6.24% 

Kamboja 7.04% 7.03% 6.82% 7.46% 

Sumber : Wold Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian  terbesar di 

kawasan Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 

US$1,02 trilliun atau setara Rp.13.588 trilliun. Namun, karena jumlah 

penduduk yang banyak membuat PDB per kapita Indonesia kalah dibanding 

dengan Singapura, Malaysia maupun Thailand. Produk Domestik Bruto (PDB) 

per kapita Indonesia pada 2017 sebesar US$4.130 berada di posisi ke 5 dari 10 

negara-negara anggota ASEAN. Posisi Indonesia berada di bawah Thailand 

dengan PDB per kapita US$6.125. Sementara Singapura merupakan negara 

dengan PDB per kapita terbesar, yakni mencapai US$55.235. PDB Indonesia 
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hingga triwulan III 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 11.028,4 

trilliun tumbuh 9,21% dari priode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 

Rp.10.098,19.     

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2017 mencapai 

5,07% yang merupakan angka tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 

tahun 2014. Namun masih di bawah target yang dipasang pada Anggaran 

Pendapatan Belanaja  Negara (APBN) 5,2%. Namun demikian pergerakan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah kea rah yang positif. 

Dalam islam walaupun secara tidak langsung membahas ekspor, 

impor, investasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam Al-Qur’an, akan tetapi 

ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa setiap manusia 

wajib memanfaatkan hasil dari bumi yang sudah di ciptakan oleh Allah SWT 

hal ini terlihad dari beberapa ayat yaitu: 

َ  َكثِيرا لَّعَلَّكُمأ   ُكُرواْ  ٱَّللَّ ِ  َوٱذأ لِ  ٱَّللَّ تَغُواْ  ِمن فَضأ ِض  َوٱبأ َرأ لَٰوةُ  فَٱنتَِشُرواْ  فِي ٱۡلأ فَِإذَا قُِضيَتِ  ٱلصَّ

ِلُحونَ  ١٠  تُفأ

 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10). 

 

نَ   ُرهُۥ   ُهوَ  أَنَشأَُكم م ِ ه   َغيأ
نأ  إِلَٰ َ  َما لَُكم م ِ بُُدواْ  ٱَّللَّ مِ  ٱعأ قَوأ ِلحا   قَالَ  يَٰ َوإِلَٰى  ثَُمودَ  أََخاُهمأ  َصٰ

ِجيب ٦١ ِه   إِنَّ  َرب ِي قَِريب مُّ فُِروهُ  ثُمَّ  تُوبُٓواْ  إِلَيأ تَغأ َمَرُكمأ  فِيَها فَٱسأ تَعأ ِض  َوٱسأ َرأ  ٱۡلأ

 
Artinya : “Dan kepada Tsamud (kami utus)sudara merek Shaleh. Shaleh 

berkata : “ Hai kaumku, sembalah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

tuhan selain Dia. Dia tidak lelah menciptakan kamu  dari bumi (tanah) 

dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, 

kemudian  bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 
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(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” ( Q.S. Hud(11) 

ayat 61).  

 

 

Dari dua ayat di atas mengandung pemahaman tentang pertumbuhan 

ekonomi. Yang mana dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat 

pertumbuhan ekonomi  sabagai suatu yang terpisah dengan cara distribusinya 

dan  tuntutan keadilan social bagi umatnya. Hal ini karena islam terhubung 

dengan cara distribusi pertumbuhan ekonomi bagi anggota masyarakat atau 

seluruh umatnya dibumi dalam kemudahan, kasih sayang, dan berbagai 

persyaratan yang  memungkinkan merak dapat saling memberi  dan 

menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari.19 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang: “Analisis pengaruh ekspor, 

impor, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-

2019 dalam perpektif ekonomi islam”. 

D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan memudahkan 

penulis melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dapat terarah dan lebih 

fokus untuk menghindari hasil yang tidak di inginkan dan menyimpang dari 

pokok permasalahan. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yaitu untuk 

meng uji variabel Ekspor, Impor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

                                                           
19 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunsn Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 

h.126. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ekspor, impor, investasi secara parsial berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019? 

2. Apakah ekspor, impor, investasi secara simultan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019? 

3. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam? 

F.  Tujun Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki apa yang menjadi 

tujuan dari penelitian, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekspor, impor, investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara Parsial? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekspor, impor dan investasi 

secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif 

Ekonomi Islam? 

G.  Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang di 

harapkan memberi manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang 

membutuhkan. Adapun maanfat dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi bidang ke Ilmuan Ekonomi Islam. 

b. Menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian sejenis untuk 

mengembangkan penelitian yang selanjutnya dengan tema serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah 

kepustakaan dan dapat dijadikan bahan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

informasi yang berkaitan dengan tingkat ekspor, impor dan investasi 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan  pertimbangan dan pilihan 

strategi pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhsn 

ekonomi Indonesia. 

c. Bagi Penulis  

Sebgai sarana dalam melatih untuk mengembangkan kempuan 

berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan dapat menuliskan dalam 

bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Teori Pembangunan 

Teori Pembangunan dijadikan teori utama (Grand Theory) dalam 

penelitian ini. Pembangunan bersifat multidimensi yang mencakup berbagai 

aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) 

saja. Pembangunan ekonomi adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi yang 

secara khusus mempelajari tentang pembangunan ekonomi suatu negara dalam 

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan dan 

perencanaan yang baik. Sen, 1999 (Arsyad, 2010) menyatakan bahwa: 

Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real 

freedom that people enjoy. Ekonomi pembangunan memiliki sifat antara lain: 

a) adanya proses yang menunjukkan perubahan yang terjadi secara terus 

menerus, b) adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, c) 

peningkatan tersebut berlangsung dalam jangka panjang, d) adanya sistem 

kelembagaan yang mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan 

budaya.  

Istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan 

sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi 

awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama 

untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto 

atau GNP (Gross National Product) tahunan pada tingkat, katakanlah 5 persen 
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hingga 7 persen, atau bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memang 

memungkinkan. 

Emil Salim (sebelumnya, sebagai Menteri Negara Pengawasan 

Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983) menyatakan Pembangunan 

berkesinambungan (sustainable development) sebagai “suatu proses 

perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah,investasi, orientasi 

pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam 

keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan 

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. 

Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap 

awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun 

banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan 

adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang 

dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan 

mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya 

manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” 

atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi 

instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada 

nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat 

maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan. 

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka 

peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam 

kerangka production centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa 
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dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma 

pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, 

peningkatan keterampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. 

Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses 

produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam 

strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai 

peoplecentered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam 

Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari 

pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya 

yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas 

daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga 

bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek 

pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) 

manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala 

potensinya. 

1. Beberapa Model Pembangunan 

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam 

pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok 

(basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant development), 

pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam 

(ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan 

pendapatan menurut etnis (ethnodevelomment) (Kuncoro, 2003). 

Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model 
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pembangunan, yakni Economic Growth, Basic Needs dan People 

Centered. 

a. Economic growth (model pembangunan yang berorientasi pada 

pertumbuhan) 

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional 

(perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan 

menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui: 1. akumulasi 

modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan 

fisik dan SDM; 2. peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas 

maupun kualitas; 3. kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk 

menggantikan pekerjaanpekerjaan yang bersifat tradisional.  

b. Basic needs (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) 

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba 

memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi 

segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, 

misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta 

akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air 

bersih, transportasi, dan lain-lain. 

c. People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia) 

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan 

perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan 
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sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar 

angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh 

dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini 

pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal 

ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan 

manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong 

perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih 

besar. 

2. Hubungan Pembanguan Dengan Ekspor, Impor dan Investasi 

Teori keunggulan absolut menjelaskan bahwa perdagangan akan 

meningkatkan keuntungan jika diterapkan dengan menggunakan 

mekanisme perdagangan bebas. Untuk meningkatkan keuntungan dari 

perdagangan bebas, para pelaku ekonomi akan melakukan spesialisasi 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi. Spesialisasi sebaiknya dilakukan 

berdasarkan keunggulan absolut, yaitu kemampuan produksi dengan 

biaya yang rendah (Krugman, 2005).  

Untuk memperbaiki kelemahan teori keunggulan absolut, maka 

dikembangkan teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori keunggulan 

absolut adalah tidak dapat menjawab pertanyaan bagaimana jika suatu 

negara menguasai semua barang yang diperdagangkan secara absolut. 

Teori keunggulan komparatif memberikan solusi bahwa perdagangan 

dapat terjadi walaupun suatu negara menguasai seluruh barang secara 

absolut dengan mengekspor barang yang paling efisien produksinya. 
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Sebagai contoh, Perancis dan Swiss sama-sama melakukan produksi keju 

dan anggur. Biaya produksi keju dan anggur di Swiss lebih rendah 

dibandingkan dengan Perancis. Di pasar domestik Swiss, biaya produksi 

keju lebih rendah dibandingkan dengan produksi anggur. Swiss akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika memproduksi keju dan 

mengimpor anggur dari Perancis.  

Namun, kedua teori perdagangan internasional tersebut masih 

terdapat kelemahan. Kedua teori tersebut tidak memperhatikan perbedaan 

faktor produksi.  

Maka kemudian dikembangkan teori Heckscher-Ohlin. Teori ini 

memfokuskan perhatiannya pada faktor produksi. Faktor produksi pada 

teori keunggulan absolut dan komparatif bersifat statis. Namun dalam 

teori ini, perdagangan sebaiknya dilakukan berdasarkan kelimpahan 

faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Hal ini didasarkan pada 

banyaknya faktor produksi yang turut dihitung penawarannya, terutama 

modal, tanah, dan tenaga kerja. Terdapat dua pokok pemikiran dari teori 

Heckscher-Ohlin.  

Pokok pemikiran pertama adalah setiap produk membutuhkan 

proporsi faktor produksi yang berbeda. Misalkan produk pertanian lebih 

membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar, 

sedangkan untuk produk manufaktur membutuhkan lebih banyak tenaga 

mesin (modal) per pekerja. 
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Pokok pemikiran kedua adalah setiap negara memiliki 

kelimpahan faktor produksi yang berbeda. Contohnya mayoritas negara 

maju memiliki proporsi modal per tenaga kerja yang besar sehingga 

industri di negara maju dapat dianggap sebagai industri padat modal, 

sedangkan negara berkembang memiliki proporsi tenaga kerja per modal 

sangat besar karena jumlah tenaga kerja yang sangat banyak. Secara 

umum, negara maju memang kaya akan modal dan negara berkembang 

memang kaya akan tenaga kerja (Todaro, 2011). 

Dari perkembangan ketiga teori tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa teori-teori yang ada semakin memperlihatkan bahwa 

pencarian keuntungan adalah tujuan utama dari perdagangan. Secara 

kaidah makroekonomi, peningkatan agregat produksi dalam negeri akan 

semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan 

konsep perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran yang 

menyatakan bahwa selisih keuntungan dari perdagangan internasional 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut teori investasi klasik, setiap perusahaan mempunyai 

kurva permintaan investasi yang memiliki slope negatif. Dalam kurva 

permintaan investasi, terdapat trade off antara tingkat bunga dan tingkat 

investasi. Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih 

tertarik menanamkan modalnya untuk berinvestasi di sektor produksi 

daripada melakukan investasi dalam bentuk tabungan. Dalam teori 

Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang 
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akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut 

menunjukan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu 

yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pebentukan 

modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai 

kesanggupan untuk menghasilkan barang-barang (Mankiw, 2003).  

Persediaan modal fisik yang besar sebagai hasil dari rasio 

investasi yang tinggi akan membawa pada pendapatan nasional yang 

tinggi. Investasi yang tinggi juga cenderung membawa pada pendapatan 

yang tinggi. Persediaan modal fisik dapat berupa tanah, mesin, dan tenaga 

kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan 

sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat . 

 

B. Teori Ekspor dan Impor 

1. Teori Ekspor 

Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa dari dalam 

negeri ke pihak luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan 

mendatangkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri.20 

Menurut Marolop Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah 

pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan 

yang berlaku terutama mengenaik peraturan kepabeanan.21 

Umumnya barang-barang yang di ekspor oleh Indonesia terdiri dari 

dua macam, yaitu minyak bumi dan gas (migas) dan yang bukan minyak 

                                                           
20 Mey Risa, Ekspor dan Impor (Yogyakarta: Poliban press,2018), h.4. 
21 Ibid. 
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bumi dan gas (nonmigas). Barang-barang yang termasuk migas adalah 

bensin, solar, elpiji, dan minyak tanah. Dan yang bukan termasuk barang- 

barang nonmigas adalah hasil industri, hasil pertanian dan perkebunan, 

hasil laut dan danau, hasil tambang nonmigas seperti biji-biji besi.22 

Terdapat dua jenis ekspor yaitu ekspor langsung dan tidak langsung: 

a. Ekspor Langsung 

Ekspor langsung adalah penjualan barang atau jasa melalui 

perantara/eksportir yang berada di negara lain atau negara tujuan ekspor. 

Penjualan dilakukan melalui perwakilan penjual dari perusahaan dan 

distributor. Keuntungan melakukan ekspor secara langsung adalah 

control atas distribusi yang lebih baik dan produksi terpusat di negara 

asal. Adapun kelemahan ekspor langsung yaitu adanya hambatan 

perdagangan secara proteksionisme dan biaya trasportasi yang lebih 

tinggi utuk produk dengan skala besar.23 

b. Ekspor Tidak Langsung 

Ekspor tidak langsung adalah metode dimana barang dijual 

melalui perantara atau eksportir negara asala kemudian di jual oleh 

perantara tersebut melalui perusahaan pengekspor (Export Trading 

Companies) dan perusahaan manajemen ekspor (Export management 

companies). Kelebihan ekspor tidak langsung adalah sumber daya 

produksi yang terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara 

                                                           
22 Mahyus Ekonanda, Ekonomi Internasional…., h.9.  
23 Louis E. Boone, David l. Kurtz, Pengantar Bisnis Kontenpores Edisi 11 (Jakarta, 

Salemba Empat: 2007), h. 183. 
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langsung. Kelemahan ekspor tidak langsung yaitu pengetahuan tentang 

oprasi di negara lain kurang dan control terhadap distribusi kurang.24 

Tujuan ekspor menurut Amir M.S, diantaranya yaitu:25 

1) Membuka pangsa pasar baru di luar negeri sebagai perluasan 

pasar domestik (membuka pasar ekspor). 

2) Membiasakan diri bersaing dengan pasar internasional sehingga 

terlatih dalam persaingan ketat dan terhindar dari sebutan jago 

kandang. 

3) Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (Idle Capacity). 

 

2. Teori Impor 

Impor pada umumnya yaitu tindakan memasukan komoditas atau 

barang dari negara lain menuju kedalam negeri. Impor barang dengan skala 

besar membutuhkan campur tanagan dari  di negara pengirim maupun 

penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional dan 

lawannya adalah ekspor.26 

Aktifitas impor memiliki dampak positif dan negative terhadap 

perekonomian suatu masyarakat dan negaranya. Untuk melindungi 

produsen yang lemah di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi 

jumlah kuota impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, 

pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luar terhadap 

                                                           
24 Ibid. 
25 Amir MS, Strategi Memasuki Pasar Ekspor (Jakarta: PPM, 2004), h.101. 
26 Anonim, Kebijakan Umum di Bidang Ekspor (Samarinda: Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan, 2006), h.53. 
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perekonomian suatu negara. Dampak positif pembatasan impor sebagai 

berikut:27 

a. Menumbukan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. 

b. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. 

c. Mengurangi ketergantungan kepada barang barang impor. 

d. Memperkuat posisi neraca pembayaran 

 

Negara yang melakukan pembatasan impor juga menerima dampak 

yang tidak diinginkan. Pembatasan impor dapat mengakibatkan tindakan 

balasan bagi negara yang merasa dirugikan. Dampak negative di antarnya 

adalah terjadinya aksi balas-membalas kegiatan kuota impor, akibatnya 

perdagangan internasional  menjadi berkurang dan tidak bergairah, 

akibatnya yaitu terganggunya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya 

lapangan kerja di negar-negara yang bersangkutan. Karena produsen dalam 

negeri tidak meiliki pesaing (persaingan menurun), sehingga produsen 

cenderung kurang efisien dalam berproduksi (produsen juga kurang 

tertantang untuk mingkatkan mutu produksinya).28 

3. Ekspor dan Impor Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Teori Ekspor Menurut Ibn Miskwaih 

Ibn Miskwaih dalam bukunya , Takhbib al-ahlaq, banyak 

berpendapat dalam tataran filosofis etis dalam upaya untuk 

mensintesiskan pandangan- pandangan Aristoteles dengan ajaran islam. 

Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan 

                                                           
27 Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional…., h. 11.  
28 Ibid. 
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uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk social yang saling 

membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan 

jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa 

dengan kompensasi yang pas (rewad, al-mukafat al- munasibah). 

Dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai 

penilai dan penyeimbang (al-muqawwim al-musawwi baynahuma) 

dalam pertukaran, sehingaa dapat tercipta keadilan. Ia juga banyak 

membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas 

dan menjadi subsitusi bagi semua jenis barang dan jasa.29 

b. Ekspor Dalam Pandangan Islam 

Di dalam dunia perdagagan, ekspor dan impor memilki peran 

yang cukup penting. Tidak halnya juga dengan negara-negara mayoritas 

muslim yang biasanya tergolong negara berkembang, barang-barang 

impor cukup akan berperan pada pasar mereka. Mengimpor barang atau 

juga mengeskpor barang dari negara non muslim dasarnya boleh. Yaitu 

selama aturan syariat bias dijaga. Kegiatan ekspor dan impor sudah 

terjadi sejak jaman jahiliyah. 

Yang hal ini di abadikan oleh Allah هلالج لج dalam surat quraisy, yang 

saat itu Allah هلالج لج mengingatkan tentang salah satu nikmat besar yang 

diberikan kepada mereka. Yakni dengan memberikan keleluasaan 

mereka berdagang berniaga menuju negeri Syam saat musim panas 

terjadi, dan juga saat pada musim dingin dengan perasaan aman. 

                                                           
29 Pusat  pengkajian  dan  pengembangan  ekonomi  Islam, Ekonomi islam (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2015), h. 108. 



35 

 

 

Yang hal itu dapat dilihat di dalam Tafsir Al-Qurthubi tentang 

Surah Quraisy , 

 

 إِن نَّتَّبِعِ 
ن لَُّهۡم َحَرًما َءاِمٗنا  ۡلُهدَى  ٱَوقَالُٓواْ ٓۚٓ أََو لَۡم نَُمك ِ َمَعَك نُتََخطَّۡف ِمۡن أَۡرِضنَا

ِكنَّ أَۡكثََرهُۡم ََل يَۡعَلُموَن  ن لَّدُنَّا َوَل  ۡزٗقا م ِ ُت كُل ِ َشۡيٖء ر ِ ٓ إِلَۡيِه ثََمَر  ٥٧يُۡجبَى   

Artinya: Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama 

kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami". Dan apakah Kami tidak 

meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang 

aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 

(tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui(QS. Al-Qashash: 57) 

 

Tentunya, macam-acam buah-buahan yang mereka dapat 

sebagian besarnya berasal dari luar Makkah. Dan itu melalui perjalanan 

yang Panjang menuju negei Syam dan Yaman, selain yang biasanya 

dibawa oleh Jemaah haji yang berasal dari berbagai penjuru negeri.30 

Menurut imam Al-ghazali membahas tentang perdagangan 

internasioanl tidaklah lepas dari sebuah mekanisme pasar, ia 

mengatakan antara satu pekerja seperti seorang petani dengan seorang 

pandai besi akan saling membantu dan memenuhi kebutuhan yang mana 

seorang petani membutuhkan alat pertanian yang diciptakan dari besi 

dan seorang pandai besi yang membutuhkan hasil dari pertanian untuk 

bahan konsumsi dan akhirnya melakukan barter, dan Al- ghazali juga 

mengatakan praktek-praktek ini dapat saja terjadi pada sebuah mereka 

yan tidak didapati di tempat mereka. Maka dalam sebuah mekanisme 

                                                           
30 Adab ekspor-impor, (On-line) https://.pengusaha.muslim.com.adab-ekspor&impor.html 

(4 April 2020) 
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pasar islam terdapat prinsip-prinsip syar’i yang telah di tetapkan. 

Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam adalah: 

1) Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar 

kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Qur’an 

Surat an Nisa’ ayat 29: ―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. 

2) Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat 

bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Ikhtikar 

(penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk 

menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam 

dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, 

serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat 

merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara. 

3) Kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan 

penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan 

berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi 

dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. 

4) Keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi 

yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan 

kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. 
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5) Barang-barang yang halal dan layak terkhusus untuk barang 

konsumsi yang akan dikonsumsi umat muslim 

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. 

Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, 

seperti: 

1) Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di 

pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari 

kampung akan harga yang berlaku di kota. 

2) Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan 

harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. 

3) Menyembunyikan barang yang cacat dilarang, karena penjual 

mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 

4) Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena 

takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan 

kurma kering yang ditukar. 

5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma 

kualitas sedang dilarang, karena kualitas kurma mempunyai harga 

pasarnya. 

6) Transaksi najasy dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain 

memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang 

lain tertarik. 
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7) Ikhtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan 

normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang 

lebih tinggi. 

8) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang, yaitu menjual di atas harga 

pasar. 

c. Teori Impor Menurut Ibn Khaldun 

Secara umum ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu 

system pasar yang bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap 

masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi system pasar bebas. Ia juga 

telah membahasa tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan 

perekonomian di mana dapat saja berbeda antara satu negara dengan 

negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan suatu negara seimbang 

serta jumlahnya besar, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Analisis Ibn Khaldun dalam teori perdagangan internasional dan 

hubungan harga internasional juga sangat cemerlang. Ia 

menghubungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan 

ketersediaan factor-faktor produksi, sebagaimana dalam teori 

perdagangan internasional modern. Pandangan Ibn Khaldun ini 

dilengkapi dengan analisis tentang pertukaran di antara negara miskin 

dengan kaya, Hasrat untuk ekspor dan impor, dampak struktur 
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perekonomian terhadap pembangunan dan pentingnya kekayaan 

intelektual bagi proses pertumbuhan.31 

d. Impor Dalam Perspektif Islam 

Impor merupakan kebutuhan barang juga jasa dari negara lain 

untuk negara sendiri. Dengan itu kagiatan impor akan menimbulkan 

uang ke luar negeri dan timbal baliknya adalah barang juga jasa negara 

lain masuk kedalam negeri.32 Dalam pandangan islam, perdagangan 

internasional diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan 

aktivitas perdagangan ini. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan salah 

satu sejarah dalam peradaban islam, yaitu perdagangan Qurais, Al- 

Qur’an mengabadikan aktivitas perdagangan mereka dalam surat 

Quraisy. Pengungkapan perdagangan dalam Al-quran ditemui dalam 

tiga bentuk, yaitu tijarah (perdagangan), bay’ (menjual) dan Syira’ 

(membeli). 

  Dalam surat al-Jum’ah ayat 10 Allah هلالج لج berfirman ; 

ةُ ٱفَإِذَا قُِضيَِت  لَو  ِ ٱِل ن َفضۡ مِ  واْ ۡبتَغُ ٱوَ  ۡۡلَۡرِض ٱفِي  نتَِشُرواْ ٱفَ  لصَّ َ ٱ ۡذكُُرواْ ٱوَ  ّللَّ   ّللَّ

 ١٠َكثِيٗرا لَّعَلَّكُۡم تُۡفِلُحوَن 

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (QS Jumuah : 10) 

 

Apabila ayat ini kita perhatikan dengan baik, maka ada dua hal 

penting yang harus diperhatikan, yaitu (bertebaranlah di muka bumi) 

                                                           
31 Pusat  pengkajian  dan  pengembangan  ekonomi  Islam, Ekonomi islam (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2015), h. 113. 
32 Syamri Syamsuddin, Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen, (Depok: Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 151 
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dan (carilah anugrah/rezeki Allah). Redaksi fantasyiruu adalah perintah 

Allah agar ummat segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan 

kegiatan jual beli bisnis setelah melaksanakan shalat fardhu selesai 

ditunaikan. Ke mana tujuan bertebaran itu? Ternyata Allah هلالج لجtidak 

membatasinya hanya  sekadar di  kecamatan,  kampung,  provinsi,  

kabupaten,  atau  Indonesia  saja.Allah memerintahkan kita untuk 

bertebaran di muka bumi, atau menjangkau cakupan  yang lebih  luas 

bisa  ke  luar  negeri.  Ini  maknya  kita diharuskan menembus Eropa, 

Australia, Timur Tengah, Amerika, Jepang, dan negara lainnya. Untuk 

kita bisa bertebaran di muka bumi, bukan hanya untuk berwisata semata, 

tetapi Allah mengatakan berdagang dan mencari rezeki. 

Namun didalam kegiatan menimpor tentunya terdapat aturan 

yang berlaku yang harus bisa diterapkan oleh seorang muslim antara 

lain: 

1) Pilihlah barang yang benar-benar dibutuhkan untuk diimpor. 

Hindari mengimpor barang-barang yang dapat diproduksi lokal. Hal 

ini agar industri lokal tetap berkembang dan tidak terjadi 

ketergantungan terhadap barang impor. 

2) Pilihlah produk buatan kaum Muslimin selama hal itu 

memungkinkan. Niatkan sebagai ta‟awun „alal birri wat taqwa, 

sehingga Anda akan mendapat pahala lebih. 

3) Jika terpaksa mengimpor produk orang kafir, jangan mengimpor 

dari negara yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya terhadap 
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Islam dan kaum  Muslimin.  Pilihlah  negara-negara  yang  bersifat  

―netral‖  dan  tidak terkenal dengan sentimen anti-Islam. Jepang., 

misalnya. 

4) Jika TERPAKSA mengimpor makanan produk orang kafir, pastikan 

tidak mengandung barang haram (babi, khamer, darah, atau 

binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah). 

5) Perhatikan pula fungsi barang yang hendak diimpor. Adakah barang 

tersebut mengandung dampak negatif atau sering disalahgunakan 

6) Jangan mengimpor barang-barang yang mendorong kaum Muslimin 

untuk menyerupai orang kafir. 

7) Hindari cara pembayaran yang bersifat ribawi. 

 

C. Teori Investasi 

Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno: Investasi dapat 

diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal 

atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.33 

 

 

 

 

                                                           
33 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi 2 (Jakarta: Raja Grafindo, 

1997), h. 107. 
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1. Jenis-Jenis Investasi 

Keputusan investasi dapat di lakukan oleh individu atau suatu 

entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2004:4) 

investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu:34 

a. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud 

seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate.  

b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa 

surat-surat Berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva 

rill yang  di kuasai oleh entitas.  Pilihan aktiva financial dalam rangka 

invetasi pada sebuah entitas dapat di lakukan dengan dua acara:  

1) Investasi langsung (direct investment) dapat di artikan sebagai 

suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam 

suatu entitas yang secara resmi telah go public dengan harapan 

akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividend an 

capital gains. 

2) Investasi tidak langsung (indirect investment) terjadi bilamana 

surat-surat berharga yang di miliki di perdagangkan kembali 

oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. 

 

 

 

 

2. Jenis-Jenis Pengeluaran Investasi 

Ada tiga jenis pengeluaran dalam Investasi: 1) Investasi Tetap 

Bisnis (Business Fixed Investment) yaitu mencakup peralatan dan struktur 

yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. 2) Investasi Residensial 

                                                           
34 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi lima (Bandung: Alfabeta, 

2004), h. 4. 
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(Residential Investment) yaitu mencakup rumah baru yang orang beli 

untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. 3) 

Investasi Persediaan (Inventory Investment) yaitu  mencakup barang-

barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan 

persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Merupakan komponen 

terkecil dari pengeluaran yakni sekitar 1 persen.35 

 

3. Kriteria Investasi 

Ada 4 kriteria investasi yang digunakan dalam praktik, yaitu:36 

a. Payback Period (periode pulag pokok) adalah waktu yang dibutuhkan 

agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang 

dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. 

Kendatipun kita harus mempertimbangkan criteria payback ini. 

Sebab, ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang 

( > 5 tahun). 

b. Benefit / cost ratio (B/C Ratio) adalah mengukur mana yang lebih 

besar, biaya yang dikeluarkan disbanding hasil output yang diperoleh. 

Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai C (Cost). Output yang 

dihasilkan sebagai B (benefit). Jika nilai B/C sama dengan 1 maka B 

= C yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. 

                                                           
35 Agus Hermawan, et. al.  “Teori Investasi Dalam Ekonomi Makro”. (Makalah Tugas 

Ekonomi makro I, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,di publis tahun 2015).  
36 Ryanc4rd5s, “Teori Investasi” (On-line), tersedia di: 

http://ryanc4rd5.blogspot.com/2013/05/teori-investasi.html (13 mei 2013). 

http://ryanc4rd5.blogspot.com/2013/05/teori-investasi.html%20(13
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c. Net Present Value (NPV) yaitu keuntungan lain dengan 

menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung 

menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan 

total bersih. Selisih inilah yang disebut net present value. Suatu 

proposal investasi akan diterima jika NPV > 0, sebab nilai sekarang 

dari permintaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya 

total. 

d. Internal  Rate of return ( IRR ) adalah nilai tingkat pengembalian 

investasi, dihirung pada saat NPV sama dengan nol. Jika pada saat 

NPV = 0, nilai IRR = 12%, maka tingkat pengembalian investasi 

adalah 12%. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi 

dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat 

pengembalian investasi yang di inginkan (r). jika r yang diinginkan 

adalah 15%, sementara IRR hanya 12%, proposal invastasi ditolak. 

Begitu juga sebaliknya. 

 

Investasi atau Penanaman modal terbagi menjadi dua yaitu 

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing:37 

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan 

menggunakan modal dalam negeri.Ketentuan mengenai Penanaman 

                                                           
37 Agus Hermawan, et. al.  “Teori Investasi Dalam Ekonomi Makro”. (Makalah Tugas 

Ekonomi makro I, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,di publis tahun 2015). 
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Modal diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. Penanam modal Negeri dapat dilakukan oleh 

perseorangan warga negara Negeri, Badan Usaha Negeri, dan/atau 

Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal; di wilayah 

negara Republik Indonesia. 

b. Penanaman Modal Asing (PMA) 

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat 

dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi 

langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini 

dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti 

saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal 

dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi 

dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi 

perusahaan. 

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 

dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).38 

                                                           
38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1). 
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4. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang 

menginvestasikan dana atau tabunganya tidak akan dikenakan pajak pada 

jumlah yang telah di investasikanya, tetapi dikenakan pajak pada 

keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam 

perekonomian islami semua asset-aset yang tidak termaafkan dikenakan 

pajak, investor muslim akan lebih memanfaatkan dananya untuk investasi 

daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak 

termanfaatkan.  

Selain itu dengan adanya kegiatan investasi juga memungkinkan 

suatu masyarakat akan terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat 

yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah 

dapat meningkat. 

Investasi syariah tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi 

sebagaimana yang telah yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada 

unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di 

masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Sebagaimana Allah 

telah berfirman dalah surah Al-Luqman ayat 34:  

َ ٱإِنَّ  ُل  لسَّاَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعندَهُ  ّللَّ  َوَما ۡۡلَۡرَحاِم  ٱَويَۡعلَُم َما فِي  ۡلغَۡيثَ ٱَويُنَز ِ

ِ أَۡرٖض تَُموُتۚٓ   اذَا تَۡكِسُب َغٗدا  َوَما تَۡدِري نَۡفُسُۢ بِأَي   تَۡدِري نَۡفٞس مَّ

َ ٱإِنَّ   ٣٤َعِليٌم َخبِيُرُۢ  ّللَّ
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Artinya:“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 diusahakanya besok. Dan 

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

 

Dari ayat di jelaskan bahwa islam mendudukan antara dimensi 

dunia dan akhirat. Setelah kehidupan yang fana, ada kehidupan akhirat 

yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati 

untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. 

Konsep diatas bukanlah hal yang bisa diremehkan, dimana antara 

urusan dunia dengan akhirat tidak dapat dipisahkan. Sehingga 

memberikan pengaruh yang sangat besar, termasuk salah satunya pada 

urusan ekonomi. Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu bahasan 

yang ada pada ilmu ekonomi, tentunya juga memiliki aturan-aturan yang 

sesuai dengan syariat agama islam. Jadi, investasi yang islami adalah 

pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil 

yang pasti, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak 

pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Kaffah). Selain itu, 

semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah 

untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik baik 

generasi sekarang maupun generasi yang akan dating. 
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D. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

teori pertumbuhan ekonomi yang bersifat historis dan teori pertumbuhan 

ekonomi yang bersifat analisis. Teori pertumbuhan ekonomi yang bersifat 

historis merupakan teori pertumbuhan yang lebih menekankan pada tahap-

tahap pertumbuhan ekonomi, sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bersifat 

analisis lebih menekankan pada sebab-sebab pertumbuhan ekonomi yang 

dialami masyarakat.39  

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis 

Tokoh utama dalam pemikiran teori pertumbuhan ekonomi historis 

yaitu: Frederich List, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt Whiteman 

Rostow. 

a. Frederich List (1789-1846) 

Frederich List membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi 

yang dialami suatu negara berdasarkan teknik produksi dan cara-cara 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Teori ini di gambarkan 

bertingkat seperti tangga singga dikenal dengan teori Stuffen Theorien. 

Dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
39 Eeng Ahmad, Epi Indriani, Membina Kompetensi Ekonomi…., h. 22-28. 
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Gambar 1 Skema Stuffen Theorien (Teori Tangga) 

b. Karl Bucher (1847-1930) 

Karl Bucher membagi tahap tahap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan hidup.  

1) Tahap Rumah Tangga Tertutup, tahap ini masih sangat sederhana 

dan tertutup. Mereka meenuhu kebutuhannya dari kelompok 

sendiri dan pertukaran antarkelompok belum terjadi. Mereka 

hanya memproduksi untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual. 

2) Tahap Rumah Tangga Kota, pada tahap ini mayarakan mulai 

mengenal pertukaran dan kegiatan sehari-hari tidak hanya bertani 

tetapi sudah mulai berdagang. Mereka menyepakati suatu tempat 

sebagai tempat pertukaran kebutuhan yang dikenal sebagai pasar. 

3) Rumah Tangga Bangsa, rumah tangga kota yang berkembang 

terus-menerus menyebapkan peningkatan kebutuhan yang 

pertukaran antarkota dalam suatu negara. 
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4) Rumah Tangga Dunia, system pertukaran tidak terbatas didalam 

negeri tetapi mulai ke luar negeri. Ruang lingkup pasar mencakup 

pasar internasional. 

 

c. Werner Sombert (1863-1947) 

Werner Sombert membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 

empat tahap yaitu: 

1) Prakapitalisme (Vorkapitalismus), tahap ini disebut pertumbuhan 

ekonomi kapitalis purba. Kehidupan kebutuhannya sendiri dan 

hidup penuh kekuranagan serta mengandalkan sektor pertanian. 

2) Zaman Kapitalis Madya (Fruhkapitalismus), masyarakat sudah 

mulai memikirkan keuntungan dan keinginan memupuk kekayaan. 

Ciri pada zaman ini sudah mulai dinamis, individualis, dan sudah 

mengenal uang sebagai alat tukar 

3) Zaman Kapitalis Raya (Hochkapitalismus), kehidupan masyarakat 

sudah mulai mengarah untuk mencari keuntungan setinggi-

tingginya (pure profit motive). Ciri zaman ini yaitu munculnya 

kaum-kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan 

muncul kaum pekerja atau kaum buruh. Produksi dilakukan secara 

masal dan besar-besaran dan perdaganagan semakin luas. 

4) Zaman Kapitalis Akhir (Spatkapitalismus), zaman ini mulai kaum 

sosialis yang menginginkan kesejahteraan bersama. Ciri 

perekonomian zaman ini adanya campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian dari setiap usaha untuk kepentingan bersama 
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sehingga tidak ada majikan besar. Kaum kapitalis mulai terkikis 

oleh kaum sosialis. 

 

d. Walt Whiteman Rostow (1916-1979) 

W.W. Rostow mengemukakan teori pertumbuhan The Stages 

os Economic Growth. Pertumbuhan ekonomi menurut rostow dibagi 

menjadi lima tahap yaitu: 

1) Masyarakat Tradisional (The traditional Society), pada tahap ini 

masyarakat sama sekali belum mengenal teknologi, masih terikat 

adat istiadat, serta kemampuan mengahasilkan (produktivitas) 

masih sangat rendah. 

2) Persyaratan untuk Lepas Landas (Precondition for Take Off), pada 

tahap ini masyarakat mulai sadar akan pembahruan. Mereka mulai 

menganal teknologi, menerima inovasi-inovasi baru, melakukan 

perubahan cara produksi, dan mulai melepas adat-adat kebiasan 

turun-temurun. Perekonomian mulai bergeser dari sektor agraris 

kesektor industri dan perdagangan.  

3) Lepas Landas (Take Off), pada yahap ini perekonomian 

menunjukan pertumbuhan yang cepat, ditandai dengan penemuan-

penuan baru cara berproduksi. Muncul investasi-investasi baru 

ditandai dengan peningkatan modal disektor neto industry berkisar 

antara 5% sampai 10% dari pendapatan nasional. 

4) Perekonomian yang Matang atau Dewasa (Maturity of Economic), 

pada tahap ini masyarakat mulai selektif memilih teknologi 
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modern sehingga penggunaan berjalan efektif dan efisien. 

Perekonomian yang mengarah kedewasaan ialah suatu 

perekonomian yang sudah tidak terpengaruh keadaan atau 

peristiwa perekonomian yang terjadi di negara lain. Artinya 

perekonomian dewasa alah perekonomian yang sudah sangat 

stabil. Ciri lain dari perekonomian dewasa adalah struktur dan 

keahlian  tenaga kerja bergeser menjadi tenaga professional di 

bidng industri. 

5) Masa Ekonomi Konsumsi Tinggi (High Mass Consumption), ciri 

perekonomian yang sudah mencapai masa konsumsi tinggi adalah 

produksi barang-barang konsumsi dilakukan besar-besaran disertai 

pendapatan per kapita riil masyarakat yang sangat tinggi. Tujuan 

pembangunan ekonomi mereka, yaitu mepertahankan 

kemakmuran. 

 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Tokoh utama mazhab ekonomi klasik adalah Adam Smith, David 

Ricardo, dan T.R. Malthus. 

a. Adam Smith 

Menurut Adam Smith, suatu negara yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi tercermin pada pertumbuhan output yang 

dihasilkan. Pertumbuhan output yang dihasilkan bergantung pada 

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai 

faktor pasif, sedangkan pertumbuhan output di anggap sebagai penentu 
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pertumbuhan atau faktor aktif. Tingkat pertumbuhan output 

dipengaruhi tiga komponen yaitu: 

1) Sumber-sumber alam, 

2) Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk), dan 

3) Jumlah persedian barang modal. 

Sumber- sumber alam yang dimiliki suatu negara menentukan 

tingkat pertumbuhan output, karena sumber daya alam menentukan 

patas maksimum output jika sudah mencapai tingkat penggunaan 

penuh ataufull employment. Pengguanaan sumber daya alam akan 

mencapai maksimum peningkatan output apabila dikerjakan oleh 

tenaga kerja yang memiliki tingkat spesialisasi kerja yang baik dan 

didukung sumber daya modal yang memadai. 

 

b. David Ricardo dan T.R. Malthus 

David Ricardo mengkritik teori pertumbuhan yang 

dikemukakan Adam Smith. Menurutnya faktor pertumbuhan penduduk  

yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat suatu saat akan 

menimbulkan tenaga kerja yang melimpah. Kelebihan tenaga kerja 

akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebuh hanya dapat 

digunakan untuk membiayai tingkat hidup yang minimum sehingga 

perekonomian berada pada tahab subsisten (Subsistence level). Jika 

sudah ditahap ini perekonomian akan mengalami kemandegan yang di 

kenal stationary state. 
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Sejalan dengan teori yang dikemukakan Thomas Robert 

Malthus, yaitu bahan makanan (hasil produksi) akan bertambah 

menurut deret hitung (satu, dua, tiga, dan seterusnya), sedangkan 

penduduk akan bertambah menurut deret ukur (dua, empat, delapan, 

enam belas dan seterusnya). Hal tersebut mengakibatkan 

perekonomian pada taraf subsisten atau kemandegan pada suatu saat. 

 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 

Tokoh mazhab Neoklasik adalah Robert Sollow, Harrod dan 

Domar, serta Joseph Sehumpeter. 

a. Robert Sollow 

Robert Sollow menekankan perhatian pada pertumbuhan 

output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu 

tenaga kerja dan modal. Semntara itu faktor teknologi diasumsikan 

sebagai faktor konstan. Yang termasuk faktor modal adalah barang-

barang modal seperti bangunan, peralatan, mesin pabrik,bahan baku, 

komputer, dan uang. Dalam menghasilkan sejumlah output diperlukan 

faktor modal dan tenaga kerja, ditulis dalam bentuk persamaan sebagai 

berikut:    

𝑸 = 𝒇 (𝑪. 𝑳) 

Keterangan : 

Q  :  jumlah output yang dihasilkan 

f  :  fungsi 

C  :  Capital (sejumlah input modal) 

L  :  Labor (tenaga kerja) 
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Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan tinggi 

rendah output (Q) merupakan fungsi modal (C) dan tenaga kerja (L). 

suatu negara mengalami pertumbuhan jika ada pertumbuhan output. 

Pertumbuhan output akan dihasilkan dengan mengkombinasikan faktor 

modal (C) dan faktor tenga kerja (L) serta teknologi modern. Namun 

faktor teknologi di asumsikan konstan atau tetap. 

 

b. Harrod dan Domar 

Teori yang dikemukakan R.F. Harrod dan Evsey Domar pada 

1947,  menunjukan bahwa suatu negara senantiasa mampu berada pada 

pertumbuhan ekonomi yang mantap (Steady Growth). Selain itu 

diperlukan kemampuan berproduksi yang selalu meningkat dan 

diperlukan penanam modal (investasi). Keinginan masyarakat 

berinvestasi ditentutkan juga oleh Marginal Eficiency of Capital 

(MEC) atau lebih dikenal dengan Incremental Capital Output Ratio 

(ICOR). ICOR adalah perbandingan antara pertambahan satu unit input 

modal yang dapat menyebabkan pertambahan output dengan 

tamabahan output yang dihasilkan. 

𝑰𝑪𝑶𝑹 =
∆𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭

∆𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭
 

Secara singkat dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

menurut harrod dan domar akan terjadi apabila ada peningkatan 

produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja. 

 

c. Joseph Schumpeter 
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Menurutnya pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan 

oleh usaha inovasi-inovasi atau penemuan baru di bidang teknologi 

industry yang dilakukan oleh para pengusaha. Proses inovasi  terdiri 

atas tiga tahap yaitu: 

1) Teknologi baru diperkenalkan, 

2) Inovasi menimbulkan keuntungan yang lebih banyak, 

3) Dan proses imitasi inovasi, artinya penemuan baru tersebut akan 

ditiru pengusaha-pengusaha lain sehingga seluruh pengusaha akan 

dapat meningkatkan hasil produksi, baik secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif 

 

E. Produk Domestik Bruto 

1. Pengertian Pendapatan Nasional 

Kinerja perekonomian sebuah negara dapat dikur dalam suatu 

periode tertentu melalui indikator penting, yaitu pendapatan nasional. 

Dengan mengetahui besarnya pendapatan pada suatu periode tertentu maka 

dapat dilihat apakah sebuah negara mengalami pertumbuhan atau kelesuan 

ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan Gross Domestic Product atau 

National Income dibagi dengan jumlah penduduk sebuah negara. Semakin 

tinggi nilai GDP maka akan semakin tinggi pendapatan perkapita dan 

berpotensi menciptakan kemakmuran masyarakat sebuah negara. Besar 

kecilnya pendapatan sebuah negara dapat dilihat dari aspek produk 

domestik bruto (PDB), baik atas harga konstan mauoun harga berlaku. 
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Produk Domestik Bruto (PDB) ialah barang dan jasa terakhir yang 

dihasilkan oleh unit ekonomi dlam kurun waktu tertentu.40 

PDB atas harga berlaku hanya digunakan untuk melihat pergeseran 

dan struktur ekonomi mendeskripsikan nilai barang dan jasa akhir yang 

dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. 

Sementara PDB atas harga konstan merupakan nilai barang dan jasa yang 

dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun 

dasar, yang digunakan utuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu 

ke waktu.41 

Dalam GDP/PDB suatu negara, maka yang perlu diperhatikan 

adalah nilai barang jadi atau jasa akhir. Barang dan jasa akhir ialah barang 

yang sudah tidak lagi dijadikan lagi barang input oeh perusahaan lain,  akan 

tetapi diproduksi dan dijual untuk dikonsumsi, investasi dan ekspor.42 

Terdapat tiga pendapatan dalam menghitung nilai GDP, yaitu: 

a. Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan ini dilakukakn dengan menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi suatu negara 

pada periode tertentu, sebagaiman rumus berikut:28 

GDP: C + I + G (X-M) 

Dimana: 

C = Pengeluaran (Konsumsi) rumah tangga untuk barang konsumen 

                                                           
40 Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Makro di 

Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 25. 
41 Ibid. 

 
42 Ibid., h. 32 
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I = Pengeluaran perusahaan (Investasi) untuk modal baru dalam bentuk 

persediaan, peralatan, dan pabrik 

G = Pengeluaran dan Investasi yang dilakukan

 oleh Pemerintah. 

X-M = Pengeluaran netto oleh luar negeri, ekspor dikurangi impor 

 

b. Pendekatan Pendapatan 

Berdasarkan pendapatan ini, GDP ialah balas jasa yag diterima 

oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi yang 

ikut serta dlam proses produksi yang ikut serta dalam proses produksi 

di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Blas jasa factor prosuksi 

yang dimaksudkan adalah gaji/upah, sewa tanah, laba, bunga modal 

dan keuntungan, yang semua itu belum dipotong oleh pajak 

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dlam hal ini, PDB mencakup 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung 

dikurangi subsidi), dengan model matematis berikut: 

GDP: s/w + r + I + p 

 

Menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan, dalam hal 

ini yang dimasukkan ialah sisi yang menerima GDP tersebut sebagai 

pendapatan, dan bukan yang membeli. Terdapat empat komponen yang 

harsu diperhatikan yaitu pendapatan nasional, depresiasi, pajak tidak 

langsung kurang subsidi, dan pembayaran factor bersih (neto) kepada 

luar negeri. Pendapatan nasional adalah pendapatan total yang diteriam 

oleh warga negra dari negara pemilik faktor-faktor produksi, yang 
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meliputi gaji/upah, bunga, laba dan sewa. Sementara depresiasi adalah 

penyusutan/penurunan nilai atas harga suatu barang. Ketika 

menghitung penjulan akhir pada sisi pengeluaran, pajak tidak langsung 

seperti pajak  penjualan, bea cukai, dan semacamnya harus 

diperhatikan pada sisi pendapatan. 

c. Pendekatan produksi 

Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni 

perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk 

menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. 

Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini 

dinamakan pendapatan nasional riil. 

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu 

digunakan formula berikut: 

Di mana : 

g = Tingkat ( Presentase ) pertumbuhan ekonomi 

GDP1 = (gross domestic product atau produk domestic bruto atau 

dengan ringkas: PDB) adalah pendapatan nasional rill- yaitu 

pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai 

dalam suatu tahun ( tahun 1) 

GDP0 = Adalah pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya 

(tahun 0) 
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Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini 

dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : 

1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

2) Pertambangan dan Penggalian 

3) Industri Pengolahan 

4) Listrik, Gas dan Air Bersih 

5) Konstruksi 

6) Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7) Pengangkutan dan Komunikasi 

8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor 

tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. 

Terdapat satuan ukur sebagai dasar dalam menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Menurut Sukirno (2006:35), 

PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor 

produksi yang dimiliki warga Negara maupun warga negara asing 

dalam suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur 

menggunakan indikator pertumbuhan PDB riil.43 

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator 

ekonomi penting lainnya, seperti:44  

                                                           
43 Muhammad Dandy Kartarineka Putra & Sri Sulismiyati, Pengaruh Penanaman Modal 

Asing dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Bank Indonesia 

Kuartal IV), Jurnal Administrasi bisnis(JAB) Vol. 58 No. 2 Mei 2018, h. 159 
44 Ibid. 
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a. Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan 

neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan 

pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik 

penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi 

dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang 

diperoleh di Indonesia. 

b.  Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar yaitu PDB 

dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal 

tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. 

c.  Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu 

produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan 

pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan 

pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan 

subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak 

langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap 

barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung 

bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. 

Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor 

produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional. 

d. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi 

sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun. 
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2. Kegunaan Statistik Pendapatan Nasional 

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro 

yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:45 

a. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar 

menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga 

sebaliknya. 

b. PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan 

untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. 

c. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setipa sektor dari 

tahun ke tahun. 

d. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur 

perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu 

negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar 

menunjukkan basis perekonomian suatu negara. 

e. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk 

barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan 

diperdagangkan dengan pihak luar negeri. 

                                                           
45 Ibid. 
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f. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan 

kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh berbagai sektor ekonomi. 

g. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk 

mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan 

luar negeri. 

h. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan 

nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. 

i. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu 

negara. 

 

F. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam  

Pemikiran ekonomi Barat diakui sebagai peletak dasar pemahaman 

tentang pertumbuhan ekonomi dalam wacana kontemporer yang 

kemunculannya hanya oleh perspektif ekonomi-materil saja. Pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 

meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran 

masyarakat.46  

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi 

berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti 

                                                           
46 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1999), 413–414. 
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pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infra struktur, 

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Dalam 

analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu 

negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai 

oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk 

Domestik Bruto. 

Menurut al-Tariqi, ada beberapa alasan tentang pentingnya 

meninjau kembali pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi ini. Pertama, 

studi-studi tentang pertumbuhan menunjukkan bahwa teori tersebut 

merupakan hasil analisa yang dilandasi oleh ideologi liberal kapitalis. 

Sehingga, teori pertumbuhan cenderung kepada hasil liberal barat dengan 

segala tujuan kapitalnya. Kedua, dasar pijakan yang dipakai adalah 

karakteristik perkembangan Barat. Dengan kata lain, perspektif yang ada 

tidak mempehatikan kondisi riil negara- negara Islam. Ketiga, analisa 

mereka cenderung historis sehingga melupakan kondisi yang terjadi di 

negara-negara muslim ‘sebagai sesuatu yang ada’. Islam dianggap tidak 

memiliki perbedaan atau eksistensi yang berkelanjutan. Padahal, sejarah 

telah menunjukkan kemajuan Islam sebagai satu peradaban penting yang 

pernah ada. Keempat, Studi pertumbuhan cenderung dipersempit dalam 
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satu negara atau masyarakat dengan generalisasi perubahan-perubahan 

politik, ekonomi, dan sosial.47 

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi 

telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam 

klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat 

Hud ayat 61:  

ِ ٱإَِلَّ َعلَى  ۡۡلَۡرِض ٱَما ِمن دَآبَّٖة فِي  َها َوُمۡستَۡودََعَهاۚٓ ِرۡزقَُها وَ  ّللَّ ل ٞ كُ َيۡعلَُم ُمۡستَقَرَّ  

بِيٖن   ٖب مُّ ٦فِي ِكتَ   

“Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan 

kamu pemakmurnya”.  

 

Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung 

pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan 

Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah 

kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih 

besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya 

dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang 

memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut 

akan hancur.”48 

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang 

                                                           
47 Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 279–281. 
48 Al-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan (Yogyakarta: Megistra Insania 

Press,2004), h. 282– 283. 
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mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan 

demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang 

sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak 

dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya 

memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan 

membahayakan manusia.49 

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas 

menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan 

distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan 

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

pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, 

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

pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan 

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

martabat manusia.50 Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut 

Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan 

kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, 

tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara 

integral. 

Jika kita melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi 

Barat – baik kapitalis maupun sosialis – yang terinspirasi oleh dasar-dasar  

                                                           
49 Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development  in Islam (Malaysia: Pelanduk 

Publication, 1991), h.5–6. 
50 Alvi dan Al-Raubaie, “Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam 

Persepsi Islam”, h. 90. 
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ekonomi Islam. Yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islami 

mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral. 

Sehingga Manusia Rasional (Rational Man) Islami tidak sekedar 

memuaskan materi saja, tetapi juga harus memerhatikan kepuasan 

spiritualnya. Jadi, fungsi maslahat (utility) individu dalam Islam adalah U= 

u(M,S). M merepresentasikan konsumsi semua barang-barang yang 

bersifat materil, sedangkan S adalah semua aktivitas yang bersifat 

spiritual.51 

Lebih jauh lagi, ekonomi Islami harus bisa menjawab pertanyaan, 

apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi itu 

pemerataan (growth with equity) atau pertumbuhan itu sendiri (growth an 

sich). Jawaban pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam membutuhkan 

kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (growth) maupun pemerataan 

(equity), dibutuhkan secara simultan.52 Islam tidak akan mengorbankan 

pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (growth) sangat 

dibutuhkan. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya 

pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan 

kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor 

produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat.53 

Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan 

dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita 

                                                           
51 Ibid., h. 92. 
52 Agustianto, “Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi 

Islam,” (On-line), http://agustianto.niriah.com/2008/10/04/pertumbuhan-dan- pembangunan-

ekonomi-perspektif-ekonomi-islam-2. (Diakses 06 Oktober 2020) 
53 Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 128. 

http://agustianto.niriah.com/2008/10/04/pertumbuhan-dan-%20pembangunan-ekonomi-perspektif-ekonomi-islam-2
http://agustianto.niriah.com/2008/10/04/pertumbuhan-dan-%20pembangunan-ekonomi-perspektif-ekonomi-islam-2
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harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif 

yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu- 

satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan 

utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali 

dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap 

menganga.54 

Untuk  mewujudkan  pemerataan,  menurut M. Umer Chapra, 

setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. Pertama, 

mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari 

kerja, sehingga terwujud full employment. Kedua, memberikan sistem 

upah yang pantas bagi karyawan. Ketiga, mempersiapkan asuransi wajib 

untuk mengurangi penganguran, kecelakaan kerja, tunjangan   hari   tua   

dan  keuntungan-keuntungan lainnya. Keempat, memberikan bantuan 

kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. 

Kelima, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, 

melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak. 

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayakan tidak terpusat pada 

orang-orang tertentu. Al-Qur’an dalam surat Al-Hashr ayat 7  

ۚۚٓ ِمنكُمۡ  ۡۡلَۡغنِيَآءِ ٱَكۡي ََل يَكُوَن دُولَةَُۢ بَۡيَن   

dengan tegas mengatakan, “supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. 

                                                           
54 Agustianto, “Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi 

Islam,” ...., 
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Untuk itu, menurut al-Tariqi Islam harus mempunyai karakteristik 

tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. 

Karakteristik tersebut adalah:55 

a. Komprehensif (al-Syumul); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih 

dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal 

dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-

sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. 

Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, 

moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. 

Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian dan 

kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. 

b. Berimbang (Tawazun); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan 

asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah :  

 ٱۡعِدلُواْ هَُو أَۡقَرُب ِللتَّۡقَوى   

“Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat 

dengan ketakwaan”. (Q.S. Al-Maidah: 8). 

 

Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha 

pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah 

kebijakan petumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, 

industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan 

                                                           
55 Al-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan...., h. 301– 322. 
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percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan 

sarana umum dan prasarana pokok lainnya. 

c. Realistis (Waqi’iyyah); Realistis adalah suatu pandangan terhadap 

permasalah sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara 

umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, 

karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima 

oleh masyarakat. Islam – yang merupakan agama yang berasal dari 

Allah – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari 

kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam 

adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas. 

d. Keadilan (‘Adalah), Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan 

harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman: 

.... َ ٱإِنَّ  نِ ٱوَ  ۡلعَۡدلِ ٱيَۡأُمُر بِ  ّللَّ ۡحَس   ۡلَفۡحَشآءِ ٱَويَۡنَهى  َعِن  ۡلقُۡربَى  ٱَوإِيتَآيِٕ ِذي  ۡۡلِ

ۡلبَۡغيِۚٓ ٱوَ  ۡلُمنَكرِ ٱوَ   

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat 

keji, kemunkaran dan permusuhan.(Q.S. Al-Nahl:  90). 

  

Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang 

kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita 

disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonsia dan negara-negara 

berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi 

pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah 

pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil. 
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e. Bertanggung Jawab (Mas’uliyyah); Ketika Islam memberikan ruang 

kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi 

yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati 

kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara 

absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang 

menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota 

masyarakat. Karakteristik ini juga berkaiatan dengan aspek lain dalam 

pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus sustainable. 

Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak 

mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan 

kelestariannya. 

f. Mencukupi (Kifayah); Islam tidak hanya menetapkan adanya 

karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namaun 

tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi 

kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah 

menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang 

dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam 

batas yang seharusnya. 

g. Berfokus pada manusia (Ghayatuha al-Insan), Ini berbeda dengan 

konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa 

wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan 

demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan 

dari lingkungan fisik kepada manausia. Islam sangat memperhatikan 
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masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada

 persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan 

umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada 

jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan 

dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan 

ummat manusia secara keseluruhan. 

 

G. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian merupakan hal yang sangat 

berguna dan bermanfaat. Karena penelitian terdahulu berfungsi sebagai 

bahan acuan penelitian sekara atau yang akan dilakukan guna 

mempermudah penelitian selanjutnya. Berikut beberapa hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti terdahulu: 

Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi dengan judul penelitian 

“Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 1980-2006”. Pada penelitian  ini investasi swasta, 

investasi pemerintah, ekpor migas, ekspor non migas secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomidi 

Indonesia.Tiga dari variabel independen, yaitu investasi swasta, investasi 

pemerintah, dan ekspor non migas berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang secara statistik sangat 
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signifikan. Sedangkan variabel independen yang tidak berpengaruh secara 

statistic terhadapa pertumbuhan ekonomi adalah variabel ekspor migas.56 

Ismadiyanti Purwaning Astuti dan Fitria Juniawati Ayuningtyas 

dengan judul Penelitian “Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari Bank Dunia 2000-2016. 

Analisis yang digunakan adalah analisis metode Error Corection Model 

(ECM). Tes yang digunakan dalam model adalah Uji Stationaritas, Uji R-

Square, F tes dan Uji T.57 

Reza Lainatul Rizky, Grisva Agustin dan Imam Mukhlis dengan 

judul penelitian “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal 

Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan 

pengeluaran modal untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010-2013. 

Hasil penelitian ini menunjukan penanaman modal asing, penaman modal 

dalam negeri, dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia dari tahun 2010-

2013 secara parsial dan simultan.58  

                                                           
56 Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi, “Pengaruh Ekspor dan Investasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.6 

No.1 (Maret 2010). 
57 Ismadiyanti Purwaning Astuti dan Fitria Juniwati Ayuningtyas, “Pengaruh Ekspor dan 

Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 

Vol. 19 No, 1 (April 2018). 
58 Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin dan Imam Mukhlis, “Pengaruh Penanaman 

Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan 
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Nofinawati, Nurul Izzah Lubis, Junairah Nasution dengan judul 

peneltian “Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008-2015”. 

Pembahasa penelitian ini berkaitan dengan  pengaruh ekspor dan impor 

terhadap PDRB Provinsi Sumatra Utara tahun 2008-2015. Sehubungan 

dengan itu, maka teori yang digunakan adalah teori Pendapatan 

Regional/Nasional, teori ekspor dan teori impor. Penelitian ini 

menggunakan data time series yang diperoloh dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Sumatra Utara dan Bank Indonesia mulai Tahun 2008-2015. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasir dari 

estimasi menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan terhadap 

PDRB dengan nilai prob 0,0023 < 0,05, impor berpengaruh signifikan 

terhadap PDRB dengan nilai prob 0,0000 < 0,05. Dan secara simultan 

menunjukkan bahwa ekspor dan impor mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap PDRB dengan nilai Prob 0,000122 < 0,05. Nilai R2 

sebesar 0.462972, yang berarti bahwah ekspor dan impor mampu 

menjalankan variasi PDRB sebesar 46,29 persen. Sedangkan, sisanya 

sebesar 53,71 persen di pengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalm 

penelitian ini.59  

Radha Ikhwan dan Ariusni dengan judul penelitian “ Analisis 

Kausalitas Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor dan Pertumbuhan 

                                                                                                                                                               
Ekonomi Provinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8 No. 1 (Maret 

2016). 
59 Nofinawati, Nurul Izzah Lubis, Junaira Nasution, “Pengaruh Ekspor Dan Impor 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008-2015”. 
Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.5 No. 1(Juni 2017). 
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Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini menunjukan bahwa (1) tidak 

terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan investasi 

asing langsung (FDI) di Indonesia. Berdaasarkan uji granger didapatkan 

bahwa investasi asing langsung memiliki hubungan satu arah terhadap  

pertumbuhan ekonomi. Artinya hanya variabel investasi asing (FDI) yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (2) tidak terdapat hubunga 

kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Berdasarkan hasil uji 

granger diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekspor tidak terdapat 

pengaruh antar keduanya. (3) tidak terdapat hubungan kausalitas antara 

investasi  asing langsung (FDI) dan ekspor. Berdasarkan hasil uji granger 

diketahui bahwa investasi  asing langsung (FDI) terdapat hubungan satu 

arah dengan ekspor, Artinya hanya investasi asing langsung (FDI) yang 

mempengaruhi ekspor.60 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

variabel independennya (X) yang meneliti variabel yaitu ekspor (X1), 

impor (X2), investasi (X3) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel (Y) 

yang digunakan. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang penulis lakukan, yaitu mengenai variabel Y yang sama-sama meneliti 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Serta penulis fokus 

membahas apakah variabel X (ekspor, impor, dan investasi) berpengaruh 

terhadap variabel Y (Produk Domestik Bruto) priode 2010-2019. 

 

                                                           
60 Radha Ikhwan dan Ariusni, “Analisis Kausalitas Investasi Asing (FDI), Ekspor dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesi”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 
(Mei 2019). 
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H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir menggambarakan anatara pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini hubungan antara 

variabel bebas yaitu Ekspor (X1), Impor (X2) Dan Investasi (X3). 

Kemudian variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan studi literature, maka dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Berfikir 

Keterangan:                             = Berpengaruh Secara Paesial 

     = Berpengaruh Secara Simultan 
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I. Hipotesis 

Hipoteris merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan 

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan jawaban teoritis terhadap 

rumusan msalah penelitian, belum jawaban empiris menggunakan data.61 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Ekspor adalah kegiatan transaksi penjualan atas barang dan 

jasa dari dalam negeri atau daerah pabean keluar negeri atau daerah 

pabean. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh 

sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, 

asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.62 Ekspor merupakan 

salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor ini maka 

dapat terjamin kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Produksi 

barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga 

berputar di perdagangan internasional. Oleh sebab itulah dalam jangka 

                                                           
61 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 64.  
62 Prijono Tjiptoherijanto, Bambang Triyoso, dan El Capit Rusman Rochiman, 1984, 

Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi September Vol. XXXII NO. 3 LPEM-FEUI. 
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panjang kegiatan ekspor dapat menjadi pahlawan devisa bagi 

pertumbuhan ekonomi negara. 

Hal tersebut didukung dari hasil Penelitian terdahulu yang 

dilakukan Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi (2010) menemukan bahwa 

Ekspor (X1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

(Y). Melihat penelitian tersebut maka hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  : Nilai Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Pengaruh Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Impor adalah kegiatan transaksi pembelian atas barang dan 

jasa dari luar negeri atau daerah pabean kedalam negeri atau daerah 

pabean. Keputusan untuk melakukan kegiatan impor tidak terlepas dari 

adanya kebutuhan dalam negeri sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

yang tidak dapat disupply oleh perusahaan lokal. pertumbuhan impor 

yang pesat akan menempatkan neraca perdagangan Indonesia pada 

posisi yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan impor yang pesat akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi ekspor 

dan investasi tinggi dan pertumbuhan tersebut dapat mengarah kea rah 

yang positif ataupun kearah yang negatif bagi suatu negara. 

Hal tersebut didukung dari hasil Penelitian terdahulu yang 

dilakukan Ismadiyanti Purwaning Astuti dan Fitria Juniawati 

Ayuningtyas (2018) menemukan bahwa Impor (X2) tidak berpengaruh 
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terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Y). Melihat penelitian 

tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H2  : Nilai Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Investasi atau penanaman modal yaitu segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Ekspor dan investasi juga sering disebut sebagai (engine of growth). 

Maka dari itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 

dan tinggi umumnya didukung dengan peningkatan ekspor dan 

investasi. Semakin tinggi nilai investasi di suatu negara maka akan 

semakin banyak pula modal yang dimiliki untuk investasi pembagunan 

suatu negara seperti  penambahan asset pemerintah dan perbaikan 

infrastruktur. 

Hal tersebut didukung dari hasil Penelitian terdahulu yang 

dilakukan Reza Lainatul Rizky, Grisva Agustin dan Imam Mukhlis 

(2016) menemukan bahwa Investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Y). Melihat penelitian tersebut 

maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3  : Nilai Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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